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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için 

online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/joinsitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID 

orPersonal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

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

gerekmektedir. 

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

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

DikkatEdilmesiGerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/joinsite, enter ID “Meeting ID 

or Personal Link Name” and solidify the session. 

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

 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 

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

 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section 

of the session. 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

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

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

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

 

ÖNEMLİ NOT: SUNUMLARINIZI HEM TÜRKÇE HEM İNGİLİZCE HAZIRLAMANIZI RİCA EDERİZ 
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Industrial Heritage 

Olcay GÜLÇİÇEK UYSAL Mersin University Overview Of Microplastic Pollution In Groundwater 

Başak TUNA Kırşehir Ahi Evran University The Effect Of Nanoclay Loading On The Properties Of 

Polyamide-6 

Mohamed HOUASNI Université 

Djilali Bounaâma Khemis 

Miliana, Algérie. 

On The Exponential Decay Of Porous Elastic System With 

Micro-Temperatures Damping 

Lama SILEYBİ 

Hakki GÜLŞEN 

Harran University Carbon Footprint And Reduction 

Mustafa AKYÜZ 

Hakki GÜLŞEN 

Harran University Investigation Of Bioethanol Production From Different 

Biomass Sources 

Tülin ÇELİK 

Ali URAL 

Aksaray University Historical Development Of The Dome And Types Of Domes 

Caner DEMİR 

Nejdet ŞEN 

Selçuk University Atık Lastiklerden Proliz Yöntemi İle Dizel Yakıt Eldesi 

Dr. Murat DOĞRUYOL 

Barış ALTUN 

Siirt University/ 

Şırnak University 

Investigation Of The Mechanical Values Of Gypsum-Adobe 

(ALKER) Material 

Farid Brahim HOUTI University A. Belkaïd-Tlemcen, 

Algeria 

Study Of The Behavior Of Clay Brick And Concrete Block 

Wallettes 

Prof. Dr. Yağmur UYSAL 

Buşra Nur ÇIFTCI 

Mersin University Investigation Of Color Removal From Textile Wastewater 

With Hydroxyapatite Obtained From Mussel Shells By 

Surface Response Method 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assistant Professor, Ounis Hadj 

Mohamed  

M, Zatar Nassima 

University Mostefa Ben Boulaid 

Batna 2, Algeria 

The Perfect Compatibility Of The Algerian Earthquake 

Regulations With The Seismic Base Isolation Approach Of 

The Buildings 

Asst. Prof. Dr. Çağrı YALÇIN 

Assoc. Prof. Dr. İ.Emre KAVUT 

Asst. Prof. Dr. Elif ÖZDOĞLAR 

Resc. Asst. Turgut KALAY 

Kütahya Dumlupınar 

University/ Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar University 

Citrus Juices As A Design Product Philippe Starck And 

Juicy Salif 

Dr. Mustafa KAVGACI 

Assoc. Prof. Dr. Hasan ESKALEN 

İstiklal University/ 

Kahramanmaras Sutcu Imam 

University 

Synthesis And Characterization Of Bi2o3 Nanoparticles 

Using Dried Mulberry Extract 

Dr. Mustafa KAVGACI 

Assoc. Prof. Dr. Hasan ESKALEN 

İstiklal University/ 

Kahramanmaras Sutcu Imam 

University 

Synthesis And Structural Characterization Of Zno 

Nanoparticles By Pomegranate Peel Extract 

Dr. Mustafa KAVGACI 

Assoc. Prof. Dr. Hasan ESKALEN 

İstiklal University/ 

Kahramanmaras Sutcu Imam 

University 

Green Synthesis Of Zinc Oxide Nanoparticles Using Linden 

Tea Extract 

Semiha EREN Bursa Uludağ University Decolorisation Of C.I. Reactive Red 223 (Sumifix Supra 

Brilliant Red Gf) With Ozone 

Semiha EREN Bursa Uludağ University Conductive Polymers And Textile Applications 

Gambo Haruna Yunusa Bayero University, Kano, 

Nigeria 

Improvement Of Geotechnical Properties Of Clayey Soil 

With Glass Cullet 

Ayşe ERDOĞAN YILDIRIM Firat University, An Application To Solve The Problem Of Economic Load 

Dispatch With Gazelle Optimization Algorithm Based On 

The Chaotic Maps 

Semah GÜLERYÜZ Gazi University Faulty Prediction With Support Vector Regression 

Adeniran Jolaade ADEALA  

Olugbenga Babajide SOYEMI 

The Federal Polytechnic, Ilaro Exploring The Mechanical Properties of Concrete With 

Partial Replacement of Cement With Plantain Peel Ash 

Asma Iqbal ------------- Simulation based design of Extractive distillation 

column 

Messai Bahia 

Makhloufi Rachid 

Benmakhlouf Aymen 

University of Biskra, Algeria. Structural and Electrical Characteristics of Pb1-x Srx (Zr 0.43 

Ti 0.52 )(Al0.5Sb0.5 )0.05 O3. Ceramic near the Morphotropic 

Phase Boundary 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Necati DEMİR Gazi University Written Literature In Geography Of 

Danishmendli 

Prof. Dr. Necati DEMİR Gazi University The First Text Of Turkish In Turkey: Fatima 

Mersiesi, Daughter Of Melik Muhammad 

Safiye Şeyda ERDAŞ Sakarya University Ibrahim El-Keyyali’ Funeral As An Example Of Funeral 

Nawba 

Feride Deniz KATITAŞ Ankara Music and Fine Arts 

University 

A Study Of The Correlation Between The Performance 

Anxiety Of Music Education Students And Their 

Success In Playing Their Instruments (Example Of 

Ankara Music And Fine Arts University) 

MAIRAJ FATIMA MEMON Shaheed Allah Buksh Soomro 

University of Art, Pakistan 

Traditional Embroidery On Bamboo Chiks In 

Hyderabad And Hala Sindh 

Selvi DEMİR Kilis 7 Aralık University Examination Of Turkish Teacher Candidates’attitudes 

To Family Participation 

Emel KAÇAR Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

University 

Heavy Metal Levels In Some Tissues Of Squalius 

Cephalus (Linnaeus, 1758) Living In Ayhanlar Dam 

(Nevşehir) 

Ezgi YURDUSEV 

Hasretnur OZTURK 

Zeynep UNVER 

Marmara University/ 

Haliç University/ 

Eskişehir Osmangazi 

University 

Reflections Of Sumer Civilization Culture On New 

Generation Clothing Designs 

Lect. Aykut PAJO 

Prof. Dr. Murat Selim SEVİ 

Kırklareli University/ 

Tekirdağ Namık Kemal 

University 

Evaluation Of Metaverse In Terms Of Tourism 

Marketing 

Tahsin BOZDAĞ 

İbrahim KAYA 

İnönü University/ 

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim 

ve sanat Merkezi 

Materiality And Sensement In Raditional Turkish 

Marbiling Art 

Tahsin BOZDAĞ 

İbrahim KAYA 

İnönü University/ 

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim 

ve sanat Merkezi 

Prismatic Perception Trials In Traditional Turkish 

Marbiling Art 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Keziban KARACAN 

Selma Cansu BAYRAK 

Süniye BİLGİÇ 

Sakarya University A View Of The Variations Of Lung Anatomy: 

Azygos Lob 

Meryem KOÇAŞ 

Sümeyye GÜNGÖR 

Muş Alparslan University Mind Taking Control Of The Body 

Muhammed Emin BİLGİN 

Doç. Dr. Meral YILMAZ 

Sivas Cumhuriyet University Investigation Of Circumvention Tourism Concepts In 

The Scope Of Health Tourism 

Dr. Dt. Şule GÖKMEN Sağlık Bilimleri University Orthodontic Tooth Movement Acceleration Methods 

Zehra ILERI Selcuk University Orthopedic Treatment Of Skeletal Class Iii 

Malocclusion With Alt-Ramec And Reverse Headgear : 

A Case Report 

Ferda ALPER AY 

Ömer Faruk ÇETİNKAYA 

Sivas Cumhuriyet University Evaluation Of Self-Leadership Skills Of Healthcare 

Professionals: The Case Of Sivas Provincial Health 

Directorate 

Uzm. Dr. Cihangir IŞIK 

Dr. Şeyda ÖZTUNA 

Prof. Dr. Musa DİRLİK 

Balıkesir Atatürk Şehir 

Hastanesi/ Aydın Adnan 

Menderes University 

Evaluation Of Cases Aged 65 Years And Older, Who 

Had Autopsy In Aydin 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Mustafa KIRANATLIOĞLU Niğde Ömer Halisdemir 

University 

“Comparison Of Zernûcî “Talimü’l-Muteallim Fî Tariki’ T-

Teallüm” And Ahmed En-Nigdevî’s Treatment Titled “Ta’lîmü’l- 

Mute’allim”” 

Mustafa KIRANATLIOĞLU Niğde Ömer Halisdemir 

University 

Nutritional Habits Of Mongols In The 13th Century 

Birsel BALCI Sivas Cumhuriyet University Human According To The Koran 

Adem AKMAN Ankara University A Conflict In The Peripatetic Tradition: “How To Obtain 

Accurate Knowledge About God?” Ibn Rushd’s Criticism Of 

Avicenna On The Axis Of The Question 

Tahire TÜRKMEN Sivas Cumhuriyet University The Location Of Medina In The Period Of The Prophet 

Lect. Dr. Adil ÖZTEKİN Gaziantep University Analyzing The Riwayahs That Time Will Get Worse And Worse 

Lect. Dr. Adil ÖZTEKİN Gaziantep University Siyah Bayraklilar Rivayetinin Tahlil Ve Tenkidi 

Kadir KILIÇ Cumhuriyet University EXAMINATION OF THE CONCEPT OF SUHUF IN THE 

QUR’AN 

Ali ÖNEN Sivas Cumhuriyet University The Evaluation Of The Concept Of Zakat In The Qur’an In 

Terms Of The Facility Of Social Justice In The Islamic Society 

Oğuzhan GÜLSOY Sivas Cumhuriyet University Hz. Musa Mucizesinin Parapiskolojik Açidan Tahlili 

Baki Kurti Uludağ University The Religion In Albania From The End Of Xix. Century Until Its 

Prohibition In Xx. Century 

Özlem TOPCAN 
Akdeniz University Rebuilding Of Protestan Evangelic Christianity On The Axis Of 

The Worldview 

Zeynep KUZGUN KAYA Sivas Cumhuriyet University Yemin Etme Olgusunun Kur’an-I Kerim Işiğinda 

Değerlendirilmesi 

Salih ARSLAN Sivas Cumhuriyet University Cinsel Kimlik Bozukluklarinin Lut Kavmi Kissasi Bağlaminda 

Değerlendirilmesi 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Serap DUYGUN 

Faruk GÜVEN 

Karamanoğlu Mehmetbey 

University 

Alişveriş Merkezlerinde Düzenlenen Etkinliklerin Bölgelere 

Göre Dağilimlari Ve Karşilaştirmalari 

Bekir GÜNEY 

Mehmet Akif ERDEN 

Karamanoğlu Mehmetbey 

University 

Analysis Of The Ergonomic Risks That A Welding Operator 

Is Exposed To Depending On The Welding Position Using 

The Reba Method 

Bekir GÜNEY  

Ali ÖZ 

 

Karamanoğlu Mehmetbey 

University 

Ergonomic Risk Assessment Of Musculoskeletal Disorders 

Associated With An Auto Repair Position 

Mehmet Fatih AYDIN 

Ömer SÖĞÜT 

Adıyaman University/ 

Kahramanmaras Sutcu 

Imam University 

Assessment Of The Outdoor And Indoor Gamma Dose 

Radiation Levels In Adiyaman University Central Campus 

Mehmet Fatih AYDIN 

Ömer SÖĞÜT 

Adıyaman University/ 

Kahramanmaras Sutcu 

Imam University 

Investigation Of The Outdoor And Indoor Gamma Dose 

Rates In Kindergartens Located In Adiyaman City Center 

In Turkey 

PhD, Associate Professor, Vladimir Pasovets 

Dr. Sc., Professor, Vadim Kovtun 

University of Civil 

Protection of the Ministry 

for Emergency Situations of 

the Republic of Belarus 

Strengthening Mechanisms Of Cnt-Reinforced Cu-Matrix 

Composite 

Yusuf DİLAY 

Adem ÖZKAN 

Karamanoğlu Mehmetbey 

University 

Determining The Demand Projection Of Corn Forage 

Machines In Karaman 

Onur DEMİROĞLU 

Adem YURTSEVER 

Hasan Kalyoncu University/ 

Istanbul University 

Statistical Analysis Of Occupational Accidents And Diseases 

In The Mining Sector 

Dr Mahmood Ahmed, PhD University of Education, 

Pakistan, 

Trace And Heavy Metals In Different Types Of Sauces: 

Evaluation Of Human Health Risk 

Ali AKYÜZ 

Onur İNAN 

Kazım KUMAŞ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy 

University 

Traditional- Complementary Medicine Methods: The 

Situation In Türkiye 

Ali AKYÜZ 

Onur İNAN 

Kazım KUMAŞ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy 

University 

Recent Advances In Medical Ultrasonography 

Prof. Dr. Gürel PEKKAN 

Assoc. Prof. Dr. Gonca DUYGU 

Assoc. Prof. Dr. Volkan KAPLAN 

Asst. Prof. Dr. Hande ERENER 

Tekirdağ Namık Kemal 

University 

The Effect Of Technology In Interactive Education Of 

Dentistry 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Cosmas Anayochukwu Nwankwo 

Dr. Nkoli Augustina Chendo 

Dr. Emmanuel Chidozie Ndubisi 

Dr. Adaora Okeke 

Dr. Ogochukwu Christian Nwangene 

Chukwuemeka Odumegwu 

Ojukwu University 

Effect Of Sustainable Marketing Strategies On 

Consumption Of Beer Brands In Anambra State 

Kesavulu A. 

S. Rajesh kumar 

Vellore Institute of Technology, 
National Coalition of 

Independent Scholars, India 

Compressive Properties Of Graphene Nanoplatelets/Nano 

Alumina Filled Epoxy Hybrid Nanocomposites 

Tanveer Alam  

Murtaza Gani 

HNB Garhwal University 

Srinagar 

HPLC Quantification Of The Chemical Constituents From 

Indigenous Fruits And Vegetables Of Indian Himalayan 

Region 

Atika SOUALILI 

Salima ATTOUTI 

Mourad TERMOUL 

Benaouda BESTANI 

Mokhtar BENZEKRI 

Noureddine BENDERDOUCHE 

------- Chemical Activation Effects On The Properties Of An 

Adsorbent Derived From Lignocellulosic Waste 

Lawal W.S 

Olayiwola S.A 

Salami M.O 

Dagba B.I  

Atteh M.O. 

Kwara State University, Effect Of Hygiene On Performance Characteristics Of 

Broiler Birds 

Egwumah, Ojochenemi Rebecca*, 

Kayode, Rowland Monday Ojo, Kayode, 

Bukola Idowu 

University Of Ilorin, Nigeria. Effects Of Fungal Species (Aspergillus Oryzae, 

Saccharomyces Cerevisiae) In A Solid State 

Fermentation On The Quality Of Soybean-Hull 

Ramsha Afzal 

Prof. Dr. Abdullah Ijaz Hussain 

Government College University, Antioxidant And Tyrosinase Inhibition Potential Of 

Polyphenols Based Formulation 

Vaneeza Javed Government College University,. Development Of Technecium-99m Labeled Nanoparticles 

Loaded With Antimicrobial Agent As Spect Imaging 

Agent 

Eje, Ozoemena E. 

Onuh, Ada M.  

Onoyima , Chinekwu S. 

Ugoh, Austin I. 

Ogbonna Chimeremnma V. 

Ezugwu, Arinze L. 

Chilaka, Ferdinand C. 

University Of 

Nigeria/ Lincoln University, 

Malaysia 

Electrospinning As A Biotechnology Tool For 

Nanotheranostics: A Review 

Joseph Wheeder 

Dr. Dillip Rout 

Sandip University, India An Insightful Investigation of Vehicular Ad-hoc Network 

(VANET) with respect to Security 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Vaibhav Kant Singh Central University, India News Classification In Turkish Language Using Python An 

Interactive Model Using Machine Learning Approach 

Vaibhav Kant Singh Central University, India Inter-Frame Video Forgery Detection 

Ms Faqiha Munir University of Lahore In Vitro Phytochemical Analysis, Antibacterial 

&Andantioxidant Of Eugnia Jambolana Leaves Extract 

Pamphile HOUNDJI Université d’Abomey-Calavi Gestion De L’environnement Au Cœur De La Problematique 

Dans Le Contexte De La Croissance Urbaine De Seme-Podji 

Au Benin 

UIASE BIN FAROOQ 

 Assistant Professor, URFEYA MIRZA  

Associate Professor, MESELE ABERA 

Hawassa University, Ethiopia A Cross-Sectional Study On The Prevalence And Associated 

Risk Factors Of Rumen And Reticulum Foreign Bodies Of 

Cattle Slaughtered At Shashemene Municipal Abattoir, 

SNNPRS, Ethiopia 

Dr Mahtab Ahmed Maharaja Agrasen Himalayan 

Garhwal University, 

Impact Of Primary, Secondary And Tertiary Sectors On 

Indian Economy:A Study In Perspectives Of GDP 

Vaibhav Kant Singh Central University, India Blood Disease Detection Using Classification A Machine 

Learning Approach 

Assistant Professor,K.R.Padma 

K.R.Don 

Sri Padmavati Mahila 

VisvaVidyalayam 

(Women’s) University/Bharath 

University, India 

Magnesium Oxide Nanoparticles For Methylene Blue 

Removal Via An Adsorption Process: Synthesis And 

Characterization Of Functionalized Nanoparticles 

Tanveer Alam  

Murtaza Gani 

HNB Garhwal University 

Srinagar India. 

HPLC Quantification Of The Chemical Constituents From 

Indigenous Fruits And Vegetables Of Indian Himalayan 

Region 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

ELİF KAPLAN İstanbul Aydın University The Beliefs and Practices of EFL Instructors on Formative 

Assessment in Teaching Writing 

Firdevs ÖZTÜRK 

Nagihan OĞUZ DURAN 

Bursa Uludag University Psychometric Validation Of The Evaluation Process Within 

Supervision Inventory: A Preliminary Study 

Nihat YAVUZ 

Ali Sami AKSÖZ 

Çukurova University The Issue Of Authenticity In Secondary Education German 

Textbook “Wie Bitte A1.1” 

Nihat YAVUZ 

 

Çukurova University The Evaluation Of A German Textbook Prepared For Turkey 

In Terms Of Turkish Culture 

Assoc. Prof. Dr. Gonca KEÇECİ 

Doktora Öğrencisi Selin YILDIZ 

Prof. Dr. Raşit ZENGİN 

Prof. Dr. Fikriye KIRBAĞ ZENGİN 

Fırat University The Effect Of Science Activities Performed With A Life-Based 

Learning Approach On Students With Intellectual Disabilities 

To The Objectives Regarding The Subject Of Substance Change 

Prof. Dr. Raşit ZENGİN 

Doktora Öğrencisi Selin YILDIZ 

Assoc. Prof. Dr. Gonca KEÇECİ 

Prof. Dr. Fikriye KIRBAĞ ZENGİN 

Fırat University The Effect Of Science Activities Performed With A Life-Based 

Learning Approach On Students With Intellectual Disabilities 

To The Objectives Regarding The Acid-Base Subject 

Kerem AKTAŞ Hakkari University Evaluation Of Graduate Studies In The French Language 

Between 2002-2022 In Turkey 

İbrahim Yaşar KAZU 

Aslan KAPLAN 

Fırat University The Investigation Of Graduate Thesis Related To Preschool 

Teachers’ Self-Efficacy 

Asst. Prof. Dr. Yeliz ÇELEN 

Yasemin OK 

Amasya University The Reasons For Secondary School 8th Grade Students Make 

Conjunction Wrong 

Asst. Prof. Dr. Yeliz ÇELEN 

Hanife Sude AKÇA 

Amasya University Examination Of Class Teachers’ Opinions On Project-Based 

Learning 

Ahmet Utku ÖZENSOY Muş Alparslan Üniversitesi Program Draft On The Effects Of Developments In Production 

Technology In Social Studies Teaching On Social And Economic 

Life 

Ahmet Utku ÖZENSOY Muş Alparslan Üniversitesi OPINIONS OF PEDAGOGICAL FORMATION STUDENTS 

ON THE USE OF EDUCATIONAL BOOKS AND MOVIES IN 

THE INTRODUCTION TO EDUCATION 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Saliha YURTÇIÇEK EREN Muş Alparslan University The Effect Of Pelvic Floor Muscle Exercises On 

Dysmenoreh 

Prof. Dr. Cemil ÖRGEV 

Rukiye KAYAARSLAN 
Sakarya Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi 

An Investigation On The Development Pattern Of 

Research Burnout In Nurses:2011-2022 

Assoc. Prof. Dr. Yahya ÖZDOĞAN 

Resc. Asst. Zehra Nur BEŞLER 

Ankara Yıldırım Beyazıt 

University 

Comparison Of Nutritional Habits Of Orthorectic And 

Non-Orthorectic Individuals 

Assoc. Prof. Dr. Yahya ÖZDOĞAN 

Resc. Asst. Zehra Nur BEŞLER 

Ankara Yıldırım Beyazıt 

University 

Evaluation Of Healthy Lifestyle Behaviors Of Health 

Care Professionals With Shift And Day Workers 

Melek Yağcı ÖZEN 

Seda UYAR 

Osmaniye Korkut Ata 

University / 

İstanbul Medeniyet University 

A Systematic Review Study On Determining The 

Perception Of Psychological Safety In Turkey 

Cumaali DEMİRTAŞ University of Health Sciences The Importance Of Locomotor Tests In Neuroscience 

Research 

Ulaş HÜRDOĞANOĞLU 

Emrah GÜLER 

Nezihal GÖKBULUT 

Evren Hınçal 

Kaya SÜER 

European University of Lefke/ 

Near East University 

Statistical Evaluation Of The Seasonal Distributions Of 

Malaria Case Detected In North Cyprus Between 2014-

2022 

Rüveyda GÜRKAN 

Merve BEK  

Dilek ÖZTAŞ 

Egemen ÜNAL  

Nimetcan MEHMET  

Salih MOLLAHALILOĞLU 

Ankara Yıldırım Beyazıt 

University 

Gebelerde Doğum Şekli Ve Seçiminde Etkili Olan 

Faktörler 

Merve BEK  

Rüveyda GÜRKAN 

Dilek ÖZTAŞ 

Egemen ÜNAL  

Nimetcan MEHMET  

Salih MOLLAHALILOĞLU 

Ankara Yıldırım Beyazıt 

University 

Emzirmeyi Etkileyen Sosyal Faktörler 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Salih ÖZYURT Ağrı İbrahim Çeçen 

University 

The Use Of The “Month” Element In Ahmed Pasha And Hâfiz 

Seda DİLAY Karamaoğlu Mehmetbey 

University 

Relational Interaction Of Art And Society 

Rukiye Belgin AKALIN 

Assoc. Prof. Dr. Meral YILMAZ 

Sivas Cumhuriyet University Malatya Cuisine And Geographical Indicated Products 

Within The Scope Of Gastronomy Tourism 

Firdevs YÜZBAŞI TOBAZ Ondokuz Mayıs University A Review On The Vice President In The Presidential 

Government System 

Prof. Dr. Huma Ali 

Dr. Saba Zubai 

Dr. Yousra Shafiq 

Jinnah Sindh Medical 

University Pakistan 

Work Ethics And Professionalism: Significant Roles In 

Faculty Integrity And Management Cultures 

Nur Banu ATEŞ Kahramanmaraş Sütçü 

İmam University 

The Role Of Public Opinion Research In Determination Of 

The Presidential Candidate: June 2023 Presidential 

Elections 

Nur Banu ATEŞ Kahramanmaraş Sütçü 

İmam University 

Integrated Marketing Communication In Metaverse 

Cansın İSKENDER YDÜ A Forenstic Case Evaluation of Exhibitionistic Disorder in 

the Scope of Cognitive Behavioral Therapy 

Dr. Filiz AKÇAY Ordu University The Relationship Of Ii. Kiliç Arslan And The Emir Of Hisn-

I Keyfâ Artuklu Nureddin Muhammed B. Karaarslan 

Assist. Prof. Dr. Samyiah Hani Ajeel University of kufa,Iraq The role of organizational knowledge in improving the 

performance of the organization(study theory) 

Semih SÖĞÜT Necmettin Erbakan 

University 

A Sociological Examination Of Kojin Karatani’s Theory Of 

Modes Of Exchange 

Semih SÖĞÜT Necmettin Erbakan 

University 

Symbols Of Shamanism In Turks After Islam 

Firyal Fadhilah Oktaviazar 

Chenny Seftarita 

Syiah Kuala University Monetary Policy İn Crisis Mitigation Efforts Seen From 

Central Bank Assets 

Ali Kemal ŞAŞ Kırşehir Ahi Evran 

University 

The First Turkish Firarset-Names Belonging To The 

Anatolian Area  

Saima Murad 

HADWIN CHARLI DURAI.S 

B.Ed. (Hons) 

Lovely Professional 

University 

Strategies to Motivate Prospective Teachers to Speak 

English in the Class 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr.Nadeem Bhatti 

Dr. Faiz Muhammad Shaikh 

Dr.Anwar Ali Shah G.Syed 

Lead University Lahore 

/SZABAC-Dokri-Sindh-

Pakistan /IBA-Sukkur 

University 

Impact of Post COVID-19 affects on Health workers 

in Pakistan 

Nguyen THİ HANG Thai Nguyen University, 
Vietnam 

Digital Transformation: Opportunities And 

Challenges For Timely Supply Of High-Quality 

Human Resources To Meet The Requirements Of 

The Industrial Revolution 4.0 

Gasmi Boutheyna 

Pr. Mohamed Athmane Yallese 

Dr. Bouchrit sebti 

Dr. Belhadi Salim 

Universit  e 08 mai 1945, 

Algeria 

Performance of cutting materials during dry machining 

of EN GJL-350 gray cast iron 

Gasmi Boutheyna 

Pr. Mohamed Athmane Yallese 

Dr. Bouchrit sebti 

Dr. Belhadi Salim 

Universit  e 08 mai 1945, 

Algeria 

Application of MCDM method for the selection of 

optimum process parameters during dry 

turning of FGL35 cast iron using MABAC approach 

Hana BERGHOUTI 

Fouad BOURADA 

Amina BENKHEDDA 

Abdelouahed TOUNSI 

El Abbes ADDA BEDIAI 

Saad Dahleb University/ 
Wancharissi University/ 

University of Djillali, Algeria 

Static And Dynamic Behavior Of Functionally 

Graded Nanostructures Using A Non-Local Theory 

ALI BIDA Ahmed 

OUARI Abbes 

Djillali Liabes University Analysis Of A New Attraction Force Applied On 

Metal Particles 

ALI BIDA Ahmed 

OUARI Abbes 

Djillali Liabes University Analysis Of The Force Acting On Metal Particles Of 

The Electric Curtain System 

A.I.A Alzahrani 

 S.Z.J. Zaidi 

Shaqra University, Kingdom 

of Saudi Arabia/ University 

of Punjab, Pakistan. 

An Artificial Intelligence Approach For The Image 

Generation Using Advanced Printing Mechanisms 

Brahim Ennasraoui  

Hamza Ighnih  

Redouane Haounati  

Hassan Ouachtak  

Naima Hafid  

Amane Jada  

Abdelaziz Ait Addi 

Ibn Zohr University/ 
Université de Haute Alsace 

(UHA), Morocco. 

Magnetically Recoverable And Highly Efficient Sun-

Light-Active Sub/CN/M/SW Nanocomposites For 

Photocatalytic Degradations Of Dyes 

Asma AYACHI 

Hamza GUEBBAI 

Ammar KHELLAF 

Universit  e 08 mai 1945, 

Algeria 

Finite Ranck Fixed Slope Iterative Method For 

Fredholm Non Linear Integral Equations System 
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Vidya Padmakumar Bangalore University Effect of Antidepressant Paroxetine On The 

Photosynthetic Efficiency Of Chlorella Vulgaris 

Ouassila Riouchi 

Ali Skalli 

Mustapha Akodad 

Abdelmajid Moumen 

Ghizlane Azizi 

Hanane Ait Hmeid 

Mourad Baghour 

Mohammed 1st University, 

Morocco 

Isolation And Cultivation Of Some Microalgae 

Species 

Chaima Fouzai  

Wafa Trabelsi 

Safa Bejaoui 

Imene Chetoui  

Nejla Soudani 

University of Tunis El 

Manar, Tunisia 

Fatty Acid Composition As Bio-Indicators Of Lambda-

Cyhalothrin Toxicity On The Gills Of Marine Bivalve : 

Venus verrucosa (Linnaeus, 1758) 

Mahala Vrushali Raghunath Dr. Yashwant Singh Parmar 

University 

Biological Carbon Sequestration 

Assistant Professor, Dr. Dnoop K. 

Research Fellow,Dr. Sim JOSEPH 

IMPSS, Kerala/ SIRP 

Kerala,India 

Food Security System in India: A Comparative Analysis 

Darwin H. Pangaribuan 

Intania Puput Saputri 

 M Fathulloh 

University of Lampung The Effect of Seaweed Liquid Organic Fertilizer as 

AB Mix Nutrient Subtitute on Mustard (Brassica 

juncea L.) with Hydroponic System 

Milad Adel  

Mohammad Jalil Zorriehzahra  

Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi  

Saud Al Jufaili 

Islamic Azad University, 

Tehran, Iran. 

Betanodavirus as causative agent of Viral Nervous 

Necrosis (VNN) of Marine and Freshwater Fish: 

Distribution, Diagnosis methods, Control and 

Prevention Action Plan 
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Assistant Professor Ganesan Anandhi  

Associate Professor, M. IYAPPARAJA 

Vellore 

Institute of Technology, 
India. 

Focused Study On Image Processing Technique To 

Detect Plant Disease 

Hossein Arzani 

Setareh Bagheri 

Asadollah Akram 

Ahmad Zareh Shahneh 

Nazari Samani 

Esmaeil Aalizadeh 

Hossein Zamanpour 

University of Tehran, Iran Investigating Livestock Weight Changes Under 

Fencing System (Case Study: Rangeland of 

Taleghan Research Station) 

Khila Zeineb 

Béjaoui Safa 

Ben Abdallah Boutheina 

Ben Tanfous Sarra 

Belhassen Dalya 

Devin Simon 

Soudani Nejla 

University of Tunis El 

Manar, Tunis, 

Lipid Peroxidation As A Sensitive Indicator For 

Barium Chloride Risk Assessment: A Case Study Of 

The Crustacean Palaemon Adspersus 

Angel Sherilov National Museum of 

Education, Bulgaria 

Agriculture In Poland - Modern Development And 

Perspectives 

Ali Abbas  

Syed Ali Raza naqvi 

Govt College University 

Faisalabad, Pakistan 

Evaluation of Hepatoprotective Activity of Diospyros 

lotus L. in Rats with Experimentally Induced 

Hepatotoxicity 

Leila Adda Neggaz  

Djabaria naima Meroufel 

Tahria Deba 

Asmahan Bekada 

Mohamed Hammadi 

Sounnia Mediene Benchekor 

Soraya Benhamouch 

université Oran1 Ahmed- 

Benbella, Oran, Algérie 

Molecular Characterization Of The Duffy Blood 

Group In Western Algerian Population 

Saadia Belmalha 

Abdellatif Boutagayout 

Ecole Nationale 

d&Agriculture 

de Meknès, Route Haj 

Kaddour, Morocco. 

Weed Management With Plant Extracts Compared 

To Chemical Weeding Of Winter Bean 
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Samira.Boumous  

Zouhir Boumous  

Samia Latréche  

Hamou Nouri 

Univ Souk Ahras, 

Algeria/Univ Setif 1, Algeria 

Dielectric Losses In Ferroelectric Materials: 

Measurement And Simulation 

Dr. Binyam Zigta Wachemo University, 
ETHIOPIA 

Numerical Study Of Physiological Blood Flow With 

Stretching Capillary On MHD Micropolar Fluid 

Zouhir Boumous 

Samira Boumous  

Yacine Djeghader  

Hamou Nouri 

Univ Souk Ahras, 

Algeria/Univ Setif 1, Algeria 

Femlab Software Modeling Of Space Charge 

Densities In Thin Film Ceramics 

R. Chahri 

S. Mouslih 

M. Jakha 

B. Manaut 

S. Taj 

Sultan Moulay Slimane 

University, Morocco. 

Top-Quark Pair Production By Electron-Positron 

Annihilation In A Circularly Polarized Laser Eld 

Samia Latréche  

Mabrouk Khemliche  

 Samira Boumous 

Univ Souk Ahras, 

Algeria/Univ Setif 1, Algeria 

Monitoring Of Mechatronic Process Using Energetic 

Approach 

Assistant Professor, Boboi Phek Government College, 

Nagaland 

Mathematics and Statistics in the Social Sciences: An 

Overview 

Mohd Moiz Khan 

Sanjay Mahajani 

National Institute of 

Technology India 

Determination Of Recycle Potential In Waste Green 

Foundry Sand Through Spatiotemporal Analysis Of 

Sand Mold 

Hooman Fatoorehchi 

Seyed Amirreza Babaei 

Niloofar Arabi 

University of Tehran, Iran Performance Assessment of Natural Gas 

Dehydration Technologies 
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William Dunama 

Adewale Adeyemi James  

Ayinde Muhammed Abdullahi 

Oyedepo Taiye 

Modibbo Adama 

University/American 

University of 

Nigeria/University of 

Abuja/Federal College of 

Dental Technology and 

Therapy 

Collocation Methods For Solving First-Order 

Volterra Type Linear Integro-Differential Equations 

Abirami Jayaraman 

R. Sundareswaran 

M. Shanmugapriya 

Sri Sivasubramaniya Nadar 

College of Engineering, 

Chennai 

Analysis Of Web Traffic Using Graph Theory 

Alpna Mishra 

Khursheed Alam 

Santosh Kumar 

Anshu Kumar 

Sharda University (India) Similarity Solutions Using Lie Group Theory 

Taiye OYEDEPO 

Abdullahi Muhammed AYINDE  

Lukman Olalekan AHMED  

Salihu IBRAHIM 

University of Abuja/ Baze 

University FCT/ Modibbo 

Adama University,Nigeria 

Numerical Technique For Fractional Integro-

Differential Equations Using Fourth Kind 

Chebyshev Polynomials As Basis Functions 

R. Tamizhselvan 

Dr. V. Thiyagarajan 

Sri Sivasubramaniya Nadar 

College of Engineering 

Study And Analysis Of New Multilevel Inverter 

Topology With Fewer Switches 

Lokesh A.V. 

Ajay M. G. 

Gaurav N. V. 

Jeevith Kumar N. 

R.M.K Engineering College Automatic Room Light Controller With Visitor 

Counter 

Mabrouk KHEMLICHE University Sétif 1, Algeria Automation Of A Pumping Station In Ain Zada 

Setif-Algeria Using Grafcet Modeling 

Deepali TOMAR, Ph.D. Research Scholar University Of Kota Micro Entrepreneurship in India : A Comparative 

Study Of Rajasthan and Uttarakhand 

 

SOMIYA NASRI 

Badi Mokhtar Annaba 

University, 

Existence of solution for differential equations 

involving the Riesz fractional derivative 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Shoukat Rafiue Awan 

Iqra Soomro 

Dr.Faiz Muhammad Shaikh 

Shah Abdul Latif University Price Shocks In Chicken And Mutton Prices After 

Mega Flood In Sindh. A Case Study Of Sukkur And 

Larkana Market-Sindh Pakistan 

MUKHAMETKALI Aida Al-Farabi Kazakh National 

University/ Kazakhstan 

Evaluative Function Of Citation In A Literary Text 

AISSI Jean-Roitinos  

HOUESSINON Karel  

TAMEGNON Rémi 

Université d’Abomey- 

Calavi (UAC), Bénin 

Risques Sanitaires Lies A L’utilisation Des Intrants 

Chimiques Dans L’agriculture Dans La Commune 

De Lokossa 

Jean-RoitinosAISSI 

Rémi TAMEGNON 

Nadine AKOGBETO 

l’Université 

d’Abomey-Calavi  

Impacts-Socio Economiques De L’ecotourisme Sur La 

Pauvrete A 

Ganvie (Au Benin) 

AISSI Jean-Roitinos 

TAMEGNON Rémi 

ABDOULAYE Djafarou 

VODOUNOU Armand 

SODJI Jean 

GOMEZ Ansèque 

Université 

d’Abomey-Calavi (UAC)/ 
Université de 

Parakou (UP), Bénin/ 

Perceptions Des Exploitants De Trous A Poissons Sur 

Les Changements Climatiques Et Mesures 

D’adaptation Dans La Basse Vallee De 

L’oueme 

Dr.Veerendra Kumar N. 

Dr. Akkasali Shivakumarachari 

Vijayanagara Sri 

Krishnadevaraya University, 

Government Policies And Programmes For The 

Other Backward Classes Development In Karnataka 

State, India: A Sociological Outlook. 

N. REZZOUG University of Sidi Bel Abbes, 

Algeria. 

On A Conjecture Of Erdős 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Associate Professor Olena BUDІAKOVA Kyiv National University Bioeconomy: Prospects For The Development Of 

Agriculture In Ukraine To Overcome The Food 

Crisis 

Arif Billah DAR 

Umar FAROOQ 

Shri Mata Vaishno Devi 

University 

India’s Transition towards Environmental 

Improvement Phase- Some Projections Based on the 

Inverted N-Shaped Kuznets Curve 

Umar FAROOQ 

Arif Billah DAR 

Shri Mata Vaishno Devi 

University 

Is there a Kuznets Curve for Forest Product 

Footprint? – Empirical Evidence from India 

Séraphin MOUZOUN 

Dénis MOUZOUN 

Université d’Abomey-Calavi, 

Bénin 

L’erosion Hydrique A Honton Dans La Commune 

De Dogbo Au Benin (Afrique De L’ouest) 

Deepa BISWAl. Ph.D. Research Scholar 

Dr. Pallabi MISHRA 

Dr. Debiprasad DASH, Scientist 

Utkal 

University, Bhubaneswar. 

Mission Shakti: Foundation to women empowerment 

Eze, Solomon Uchechukwu; Dr. Ezeanolue 

Ekwutosi Theresa; Nnebe Ekwutosi Gloria 

Nnamdi Azikiwe University/ 
Chukwuemeka Odumegwu 

Ojukwu University, Nigeria. 

Feasibility Study And Performance Of Small And 

Medium Scale Enterprises In Anambra State, 

Nigeria 

PhD, associate professor Sydiakina OLENA Kherson State agrarian and 

economic University 

The Effect Of Plant Growth Regulators On The 

Productivity Of Zucchini Under Drip Irrigation 

Conditions In The South Of Ukraine 

Ayoub CHAOUI 

Salaheddine FARSAD 

Aboubakr BEN HAMOU 

Ezzahery MOHAMED 

Noureddine El ALEM 

Ibn Zohr University, 
Morocco 

Pretreatments of Chicken Waste for Improved 

methane Production 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Uzma AYAZ The University of Poonch 

Rawalakot, Pakistan 

The Morpho-Genetic Estimation Of Drought Stress In 

Sunflower Seedlings Under Laboratory Conditions 

Mr.Hiralal Bhaskar SOLUNKE Sandip University Covid Patient Health Monitoring Quarantine Based 

Using Iot Using Aiml 

Dr.Fadia Riydh MOHAMMED 

Dr. Mohammed Yawuz JAMAL 

------ Pattern Of Psychotropic Medication Among Inpatient 

Admitted To Psychiatric Ward In Alhussainy 

Teaching Hospital In Kerbala City 

Nabila SHER  

Murad A. MUBARAKI  

Hafsa ZAFAR  

Rubina NAZLI 

Mashal ZAFAR  

Sadia FATIMA  

Fozia FOZIA 

Khyber Medical University, Effect Of Lipid-Based Multiple Micronutrients 

Supplementation In Underweight Primigravida Pre-

Eclamptic Women On Maternal And Pregnancy 

Outcomes: Randomized Clinical Trial 

Mansi DIXIT 

Assistant Professor,HINA VAISH 

CSJM University, Kanpur. Respiratory Muscle Training In Patients Of Stroke: A 

Literature Review 

Assistant Professor, Dr. Priya J. CHRIST (Deemed to be 

University), Bangalore, India 

Mental Health For Physical Health 

Dr. Furqan Ahmad SADDIQUE 

Dr. Matloob AHMAD 

Government College 

University 

1,2-Benzothiazine 1,1-Dioxides As Anti-Diabetic 

Agents: Synthesis, Molecular Docking Studies And 

Biological Evaluation 

Dr. Erniwati Ibrahim SKM, M.Kes  

 Muh. Kamil Muh. Arief, SKM, Mkes  

Hasanuddin University, 

Indonesia. 

Density Of Aedes Aegypti Larvae Based On The 

Knowledge, Attitude And Action Of The 

Manager And The Conversion In Al-Markaz Al-Islami 

Mosque, Makassar City, Indonesia 

Major Gheorghe GIURGIU 

Prof. dr. Manole COJOCARU 

Deniplant-Aide Sante 

Medical Center, Titu 

Maiorescu University, 
Romania 

The Gut-Brain-Skin Axis In Acne: Impact Of 

Polenoderm 

Tayyaba FAISAL  

Assistant Professor, Hina VAISH 

CSJM University, Kanpur Musculoskeletal Disorders Among Survivors Of 

COVID-19: A Cross-Sectional Study 

Sumanlata SINGH 

PRINCI 

Assistant Professor,HINA VAISH 

CSJM University, Kanpur Factors Influencing Five Repetition Sit To Stand Test 

In Community Dwelling Elderly Population 

Gustam WARDOYO 

Titin SULASTRI  

Marvel Reuben SUWITONO 

Universitas Advent 

Indonesia 

Antioxidant Activity Of Herbal Extract Lozenges 

Tablets From Its Dissolution Time Using DPPH 

Method 

Timotius LENA 

Titin SULASTRI 

Marvel Reuben SUWITONO 

Universitas Advent 

Indonesia 

Antioxidant Activity And Dissolution Test Of 

Breadfruit (Artocarpus Altilis) Leaf Extract Tablet 

Using 1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl (DPPH) Method 
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Moses Adeolu AGOI 

Solomon Abraham UKPANAH 

Lagos State University, 
Nigeria 

Exploring The Efficacy Of Search Engine 

Optimization And Affiliate Marketing: Implications 

For Business Organizations 

Peter Olubunmi OLUBIYO 

Lydia Mercy OLUBIYO 

Kogi State Polytechnic/ 
Adeyemi College Education, 

Nigeria 

Information Literacy Education In The Digital Age: 

A Literature Survey 

Dr. Silva IBRAHIMI Ph.D. 

Dr. Elisabeta KAFIA PhD 

Dr. Ervin IBRAHIMI Ph.D. 

Prof. Valentina MARINESCU 

Albanian University/ 
University of Bucharest 

The Psychological Phenomenology Of Being Within 

Time:The Leib, The Psyche, And The Geist. 

Ouassila RIOUCHI 

Ali SKALLI 

Mustapha AKODAD 

Abdelmajid MOUMEN 

Ghizlane AZIZI 

Hanane Ait HMEID 

Mourad BAGHOUR. 

Mohammed 1st University, 

Morocco 

Ecological And Environmental Study Of Phytoplankton 

Species In The Lagoon Of Nador 

Mas’udd Gayam KASIMU 

Dr. Muhammad Umar BELLO 

Dr. Habu Mallam BABA  

Hadiza Tijjani BELLO 

Abubakar Tafawa Balewa 

University, Nigeria 

Effects Of Flood On Property Value In Nigeria: 

Systematic Literature Review 

Ananda MAJUMDAR University of Alberta  Social Networking As Digital Platform – A 

Multidimensional Rewarding Approach 

Firyal Fadhilah OKTAVIAZAR 

Chenny SEFTARITA 

Universitas Syiah 

Kuala,Endonezya 

Kebijakan Moneter Dalam Upaya Mitigasi Krisis 

Ditinjau Dari Aset Bank Sentral 

Doktora öğrencisi İndira AHMETOVA 

Prof. Dr. Baizhol KARİPBAYEV 

Karaganda E.A. Buketov 

Üniversitesi, 

Philosophical And Ethical Content Of Volunteerism 

In Turkish Culture 

Le Tuan ANH  

Pham Duc THUAN  

Can Tho University. 

Vietnam 

Curriculum For French Studies In Vietnam: 

Situation And Solutions 

M. Fathrezza IMANI 

Hendri Hermawan Adi NUGRAHA 

Halal Center of IAIN 

Pekalongan 

Potential And Development Of The Halal Industry 

In Indonesia 

AGBAKA Sourou Arsène 

SEGUEDEME Alexis Hergie 

EDP/UAC/BENIN/ 
SEGUEDEME Alexis 

Hergie, Maitre de 

Conférence (CAMES) de 

Littérature Anglaise 

Vexillology And Terminologies 
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Dr. Chukwuemeka G. EME (Ph. D) National Open University of 

Nigeria 

Boardroom Leadership In Nigerian Business 

Organizations: The Board Of Directors As A Source 

Of Strategic Management 

Dr. Chukwuemeka G. EME(Ph. D) National Open University of 

Nigeria 

Managing Workplace Diversity In The 21 St 

Century Nigerian Organizations 

Dr. Chukwuemeka G. EME(Ph. D) National Open University of 

Nigeria 

The Role Of Human Capital Development In The 

Nigerian Public And Privatesectors: Insight From 

Selected Manufacturing Firms 

Ahlem ADOUI 

Rabah KHALDI 

Assia GUEZANE-LAKOUD 

University of Badji Mokhtar-

Annaba, Algeria 

A Class Of Neutral Sequential Fractional 

Differential Equations 

Prof. Dr. J. MAHALAKSHMI 

Prof. Dr. J. VIJAYALAKSHMI 

The Tamil Nadu 

Dr.Ambedkar Law 

University, 

Maternity Protection Of Women Employees In 

Turkey - A Legislative Perspective 

Sobia MAQSOOD 

Associate Professor Dr. Saira AKHTAR 

University of Agriculture 

Faisalabad, 

Women Status In Family Having Male &Amp; 

Female Children: A Cause Study Of District 

Faisalabad Pakistan 

Nurila BIMAKHANBET Al-Farabi Kazakh National 

University, 

Common Values In The Works Of Ahmet Yasawi 

And Yunus Emre 

Ummama MUNIR  

Dr. Asma Seemi MALIK  

Mr. Amjad MAHMOOD 

Lahore College for Women 

University, 

Psychosocial Challenges Face Obese Young Men 

And Women In Society 

Fakiha RAFI University of 

Management and 

Technology 

The Pursuit Of Happiness 

*Prof Sadhna Jain **** Developing Foundational Numeracy Skills among 

Children at the Foundational level 

M. Fathrezza IMANI 

Ameylaura AZZAHRA 

NURAINI 

Halal Center of IAIN 

Pekalongan 

Halal Industrial Area In Indonesia: Government 

Support 

M. Fathrezza IMANI 

Sri WIGIYANTI 

Putri LETISYA 

Halal Center of IAIN 

Pekalongan 

How To Choose Medical Product Labeled Halal 
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İrem Gül BALIK 
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MA, Avşar Campus 

ORCID: 0000-0002-6035-9467 

ÖZET 

Kiraya veren ve kiracı arasında yapılan konut veya çatılı işyeri kira sözleşmelerini sona erdirme 

yöntemlerinden birisi de tahliye davasıdır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanununda kiraya verenin tahliye davası açabilme şartları düzenlenmiştir. TBK m. 350’de kiralananın; 

gereksinim, yeniden inşa ve imar nedenleri ile tahliyesi düzenlenmiştir. Kanunkoyucu, gereksinim (ihtiyaç) 

nedeniyle kiralanın tahliyesini, aynı maddenin ilk fıkrasında hüküm altına almıştır. İhtiyaç nedeniyle tahliye 

davası günümüz şartlarında uygulamada en çok tercih edilen kiralananın tahliyesi yoludur. Bununla birlikte 

ihtiyacın kiralananın tahliyesini gerektirecek nitelikte olup olmadığı meselesi ve hangi ihtiyaçların tahliyeyi 

gerektireceği doktrinde ve Yargıtay kararlarında tartışılmaktadır. TBK m. 350/1’e göre, kiraya veren, kira 

sözleşmesini, kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer 

kişiler için konut ya da iş yeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa dava yolu ile sona erdirebilir. 

İlgili maddenin gerekçesi incelendiğinde, TBK’de gereksinim hallerine sınırlandırma getirilmiş; gerçekten 

ihtiyacı olmadığı halde tahliye taleplerinin önünü keserek kiraya verenin kötüniyetli davranmasını engellenmiştir. 

İlgili Kanun maddesine göre, kiraya verenin ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesi talebini; belirli süreli 

sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine 

ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde dava açmalıdır. 

Tahliye istemli açmış olduğu davada ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu kiraya verenin kanıtlaması 

gerekir. Ne var ki, bu şartların davanın açıldığı tarihte var olması tek başına yeterli olmayıp, yargılama sırasında 

da devam etmesi ve kiralananın bu ihtiyacı gidermeye uygun olması gerekmektedir. Şartlar, Kanunda sınırlı 

olarak sayılmadığından, somut olayda bu şartların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin karar hakimin takdir 

yetkisine bırakılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kira sözleşmesi, ihtiyaç (gereksinim) nedeniyle tahliye davası, kiralananın tahliyesi, kira 

sözleşmesinin sona ermesi 

THE EVICTION OF THE LEASED PROPERTY DUE TO NEED 

Abstract 

One of the methods of terminating the residential or roofed workplace lease agreements between the 

lessor and the lessee is the eviction lawsuit. The Turkish Law of Obligations Nr. 6098 and the Enforcement and 

Bankruptcy Law No. 2004 regulate the conditions for the lessor to file an eviction lawsuit. Article 350 of the 

Turkish Law of Obligations regulates the evacuation of the leased property for reasons of necessity, 

reconstruction and reconstruction. The legislator has provided for the eviction of the lease due to necessity (need) 
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in the first paragraph of the same article. Eviction due to necessity is the most preferred way of evacuation of the 

lease in practice under today's conditions. Besides, the issue of whether the need is of a nature that requires the 

evacuation of the lease and which needs require evacuation are discussed in the doctrine and the decisions of the 

Supreme Court. According to Article 350/1 of the Turkish Law of Obligations, the lessor may terminate the lease 

agreement through a lawsuit if the lessor is obliged to use the lease agreement due to the necessity of a residence 

or workplace for the lessor himself/herself, his/her spouse, his/her descendants, his/her ascendants or other 

persons who are obliged to take care of him/her by law. When the justification of the relevant article is analysed, 

it is seen that the Turkish Law of Obligations restricts the cases of necessity and prevents the lessor from acting 

in bad faith by preventing eviction requests when there is no real need. According to the relevant article of the 

Law, the lessor must file a lawsuit for the evacuation of the leased property due to the need of the lessor within 

one month starting from the date to be determined by complying with the termination period and the periods 

stipulated for the notice of termination in accordance with the general provisions regarding the lease in the 

indefinite term contracts. In the lawsuit filed for eviction, the lessor must prove that the need is real, sincere and 

compulsory. However, it is not sufficient for these conditions to exist at the time of filing the lawsuit, these 

conditions must continue during the proceedings and the leased property must be suitable to meet this need. 

Since the conditions are not listed in a limited manner in the Law, the decision as to whether these conditions are 

fulfilled in the concrete case is left to the discretion of the judge.  

Keywords : Lease Agreement, Eviction due to Need (necessity), The Eviction of the Leased Property, 

Termination of the Lease Agreement 
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KİŞİLİK TİPLERİ İLE ÇALIŞMA HAYATI İLİŞKİSİ 

 

Banu ÖZBUCAK ALBAR 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İ.İ.B.F.,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 

Zonguldak, Türkiye, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1790-0761 

 

ÖZET 

Çalışma hayatında meslek seçimleri ile bireylerin kişilik yapısı arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Kişilik, 

insanın doğuştan getirdiği kendine özgü bazı biyolojik ve psikolojik nitelikler ile bireyin yetenek ve ilgilerinin 

birleşmesiyle oluşan ve davranışlara da yansıyan halidir. Kişilik yapıları, insanları birbirinden ayırt etmeye 

yarayan önemli bir faktördür. Bu açıdan bireylerin yaşam alanlarına büyük etkisi olan kişilik özellikleri ile 

kariyer ve meslek seçimleri arasında önemli bir bağ bulunmaktadır. Özellikle bireylerin iş tatmini üzerinde uzun 

vadede önemli etkiye sahip olan kişilik tipolojileri; A ve B tipi kişilik, dışadönük ve içedönük kişilik, iç kontrol 

odaklı ve dış kontrol odaklı kişilik, tarla kuşu ve gece kuşu kişilik ile Holland’ın mesleki kişilik kuramı olmak 

üzere değerlendirilebilir.  

Günümüzde bireylerin iş tercihleri üzerinde ücret, çalışma koşulları, iş güvencesi vb önemli faktörlerin yanı sıra 

meslek ve kişilik uyumu da oldukça önemlidir. Kişilik yapılarına uygun iş tercihinde bulunan bireylerin iş 

performansları, kişisel gelişim seviyeleri, iş tatminleri yüksektir. Çalışanların işlerine ilişkin olumlu düşünce 

yapıları, örgüt içerisinde mutlu ve huzurlu olmalarına etki etmektedir. Bu çalışmada çalışma hayatı içerisinde 

bireysel farklılıklarla yer alan çalışanların kişilik yapıları karşılaştırılması yapılmaya çalışılarak, meslek tercihleri 

ile kişilik yapıları arasındaki ilişki ve bu ilişkinin sonuçları değerlendirilecektir. Özellikle Holland’ın mesleki 

kişilik kuramı çerçevesinde, kişiliğe uygun meslek ve kariyer seçiminin önemi örneklendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kişilik tipleri, Çalışma Hayatı, Meslek Seçimi 

 

RELATIONSHIP WITH PERSONALITY TYPES AND WORK LIFE 

 

ABSTRACT 

There is an important relationship between career choices in working life and the personality structure of 

individuals. Personality is the state that is formed by the combination of some unique biological and 

psychological qualities that a person is born with and the talents and interests of the individual and is reflected in 

the behaviors. Personality structures are an important factor that distinguishes people from each other. In this 

respect, there is an important link between personality traits, which have a great impact on individuals' lives, and 

career and career choices. Personality typologies, which have a significant long-term effect on individuals' job 

satisfaction in particular; Type A and B personality can be evaluated as extroverted and introverted, internal 

locus of control and external locus of control, lark and night owl, and Holland's occupational personality theory. 
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Today, in addition to important factors such as wages, working conditions, job security, etc., on the job 

preferences of individuals, the harmony of profession and personality is also very important. The job 

performance, personal development level and job satisfaction of individuals who choose a job suitable for their 

personality structures are high. Positive thinking structures of employees about their jobs affect their happiness 

and peace in the organization. In this study, by trying to compare the personality structures of the employees with 

individual differences in working life, the relationship between career preferences and personality structures and 

the results of this relationship will be evaluated. Especially within the framework of Holland's occupational 

personality theory, the importance of choosing a suitable profession and career will be tried to be exemplified. 

Keywords: Personality Types, Working Life, Choosing a Profession Properties         

   Giriş 

Çalışma hayatında son yıllarda özellikle işe alımlarda kişilik testlerinin çok sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 

Örgütlerin yaptığı bu testlerin temel amacı ise doğru kişilerin doğru işe tercih edilmesini sağlamaktır. Bireylerin 

düşünce yapıları, davranış biçimleri, ilgi ve yetenekleri, olayları algılama şekilleri arasında farklılıklar 

bulunmakta ve bu farklılıkların altında kişilik özellikleri yer almaktadır. Aynı koşullarda olsa da bireylerin 

olayları algılaması, yaklaşım farklılıkları yaşamasının temelinde kişilik olgusu yatmaktadır. Kişilik yapısı, 

bireyin hem özel hem de iş hayatı üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bireyin kişilik yapısının temel özellikleri 

arasında yer alan zaman kaygısı, rekabet duygusu, hırs, asabiyet, telaş hali, cesaretli ya da sabırlı olup olmaması 

gibi özellikler,  bireyin çalışma hayatında stresi algılaması ve yönetebilmesi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu 

çalışmada öncelikle kişilik kavramına ve kişilik çeşitlerine yer verilerek, A ve B tipi kişilik yapısı ile Holland’ın 

Mesleki Tercih Kuramı kişilik yapılarının temel karakteristik özellikleri karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilecektir. Daha sonra kişilik yapıları ile algılanan iş stresi derecesi ilişkisi kurularak çalışma hayatına 

yansıyan boyutu incelenmeye çalışılmıştır. 

Kişilik Kavramı ve Kişilik Tipleri 

Kişilik teriminin Latince'deki kişi "persona" sözcüğünden geldiği ileri sürülmüştür. Persona sözcüğünün asıl 

anlamı Latin dilinde, tiyatro oyuncularının kullandığı "maske"dir. Oyun sırasında yüz maskenin altında, 

dolayısıyla konuşma ya da şarkılar maskenin içinden çıkıyordu. Bu şekilde "persona" sözcüğü ile kişiler 

arasındaki fark anlatılmak istenmiştir (Yanbastı,1990:9; Erkutlu, 2020:101). Kişiliği, belirli bir bireyin zihinsel 

ve bedensel özelliklerinde görülen farklılıklar ve bu farklılıkların kişinin davranış ve düşüncelerine yansıma 

biçimi olarak tanımlamamız mümkündür (Erdoğan, 1991: 236). 

Kişilik, bir kişinin bütün ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış görünüşünün ve çevresine 

uyum biçiminin özelliklerini içeren bir terimdir. Diğer bir husus da kişiliğin kendine özgü ve ahenkli bir bütün 

olmasıdır. Öyle ki, bir insana ilişkin her nitelik, o insanı anlamada bize bir ipucu verir. Kişinin belleği, dış 

görünüşü, sesi ve konuşma tarzı, tepkisi, ilgileri vb. özellikler, bireyin kişilik yapısı hakkında fikir vericidir 
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(Baymur, 1994: 253). Kişiliğin duygusal, davranışsal ve bilişsel olmak üzere üç boyutu vardır. Bu sebeple kişilik, 

soyut ve somut davranışlardan oluşan ve bireyi diğerlerinden ayıran özellikler bütünüdür (Tutar, 2016:282). 

Kişilik ile ilgili, birçok araştırmacı tarafından farklı kuramlar geliştirilmiştir. A ve B tipi kişilik ve Holland’ın 

kişilik tipolojisi kişilik türleri arasında çalışma hayatıyla ilişkilendirilen önemli  

A ve B Tipi Kişilik: A tipi ve B tipi ki ilik ilk olarak iki kardiyolog Meyer Friedman ve Rosenman tarafından 

gözlemlenmiştir. Fikir ilk defa, oturma odasının sandalyelerini tamir eden döşemecinin sandalyelerin çoğunun 

sadece önden yırtıldığını söylemesi üzerine ortaya çıkmıştır. Bu durumdan, iki kardiyolog da kalp hastalarının 

çoğunun endişeli olduklarını ve otururken zor zamanlar geçirdiklerini anladılar. Bu gözlemi başlangıç noktası 

olarak kullanan ve kendi klinik uygulamalarını da temel alan Friedman ve Rosenman hastalarının iki çok farklı 

davranış model tipi sergilediği sonucuna vardılar. Araştırmaları onları farklılıkların kişilik esaslı olduğu 

sonucuna götürdü (Moorhead ve Griffin, 1992: 463).  

A tipi davranış biçimine sahip birey aşırı rekabetçi, kendisini işine adamış ve zamana oldukça duyarlıdır. Bundan 

başka bu birey agresif, sabırsız ve işe çok fazla yöneliktir. Pek çok güdüye sahiptir ve mümkün olduğu kadar çok 

kısa sürede ve mümkün olduğu kadar çok fazla başarılı olmak istemektedir (Moorhead/Griffin, 1992: 463). A 

Tipi kişilikler agresif, başarı odaklı, çok çalışan, iddialı, yemede, yürümede ve konuşmada hızlı, sabırsız, 

rekabetçi, hırslı, kızgın ve zaman baskısı altında hissetmektedirler. Aceleci ve sabırsız olmaktadırlar. Bu 

özelliklerini iş yaparken de yansıtmaktadırlar. Kendilerini daima aktif görmek istiyorlar. Tahmin edilemez 

davranış ve duygular yansıtabilmektedirler. Genelde başkalarına göre pozisyon alırlar. Her şeyi kontrol etmek 

isteğindedirler ve o nedenle takım lideri olmak isterler ancak, memnun edilmeleri oldukça zordur. Risk alırlar, 

rijid ve katı davranış sergilerler. Bunlar genelde onların ve diğer çalışanların iş memnuniyetini olumsuz yönde 

etkileyebilir (Koçak vd., 2017:383). 

B tipi davranış biçimine sahip bireyse, tersine daha az rekabetçi, işine kendisini daha az adayan ve zamana karşı 

daha az duyarlıdır. Bu tür insanlar zamanla daha az çatışma halindedir ve yaşama karşı daha dengeli ve rahat bir 

yaklaşım içerisindedir. Kararlı bir hızda çalışır ve kendini daha fazla güven içinde hisseder. B tipi kişinin A tipi 

kişiden daha çok ya da daha az başarılı olduğu söylenemez (Moorhead ve Griffin, 1992: 463). B Tipi kişilikler 

eleştiriye açık, diğerlerini kabul etme eğiliminde, kolay anlaşılır ve uyumlu olduklarından işten memnuniyetleri 

daha yüksek olmaktadır. Kızgın olduklarında düşüncelerini aktarmak için zekice mizah yaparlar. B Tipi kişilik, 

duyguları daha çok empati ile karşılar ve o anki ortam ve ruh hali ile uyumlu olmaya meyillidir. Başkalarını 

destekleyici, pozitif yaklaşıma sahip, uyumlu ve asla üzerine aldığı işi acele ile bitirme eğiliminde değildir 

(Darshani, 2014:2). B tipi kişiliğe sahip olan insanlar, A tipi kişiliğin zıttı yönünde özellikler göstermektedir. A 

tipi agresif olurken, B tipi daha sakindir. B tipinin zaman sıkıntısı, işleri yetiştirme telaşı bulunmamaktadır, 

işlerinden zevk almaktadırlar. Sabırlıdırlar, rahattırlar, başkalarıyla rekabete girmek istemezler. Daha kararlı 

hareket ederler ve kendilerini güvende hissederler (Durna, 2004:201). 
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Holland’ın kişilik tipolojisi: John L. Holland tarafından geliştirilmiş “Mesleki Tercih Kuramı”, bireyleri altı 

farklı kişilik tipi ile ilişkilendirmektedir. Bu kuramın temel hipotezi, kişiliklerine göre uygun meslekleri seçen 

kişilerin iş hayatında daha fazla tatmin yaşadığı ve daha başarılı olduğuna dayanmaktadır (Keser, 2015:171). Bu 

kurama göre kişilik tipleri şu şekildedir (Kamaşak ve Bulutlar, 2010:121): 

 Gerçekçi Kişilik Tipi: Bu kişiler daha çok mekanik işlerden hoşlanmakta ve çeşitli aletler kullanarak 

tamirat yapmayı sevmektedirler. Tercih ettikleri işler arasında marangozluk, araç sürücülüğü, çiftçilik, 

pilotluk, sporculuk, denizcilik, mühendislik, elektrikçilik ve makinistlik sayılabilir. 

 Araştırmacı Kişilik Tipi: Bu kişiler daha çok doğal veya sosyal olayları anlamak, araştırmak, tahmin 

etmek ve kontrol etmekten hoşlanmaktadırlar. Psikolog, mikrobiyolog, biyolog, bilim insanı, mühendis, 

kimyager olarak çalışabildikleri gibi, herhangi bir şirketin araştırma ve geliştirme departmanında 

araştırmacılık yapmak da bu kişilik tipine sahip kişiler için son derece uygundur. 

 Sanatçı Kişilik Tipi: Bu kişiler, edebiyat, sanat veya müzik ile ilgilidirler. Genelde içe dönük, duygusal 

ve hassas olan bu kişiler geniş bir hayal gücüne sahip olup, sanata, müziğe, edebiyata ve estetiğe 

düşkündürler. Bu çerçevede müzisyenlik, tiyatro sanatçılığı, artistlik, iç mimarlık, dekoratörlük, 

modelistlik, kompozitörlük severek yapabilecekleri işler arasında sayılabilir. 

 Sosyal Kişilik Tipi: Bu kişiler diğer insanlara yardım etmeyi, onlara bir şeyler öğretmeyi, hizmet etmeyi 

ve danışmanlık yapmayı severler. Danışmanlık, din adamlığı, eğitim denetçiliği, rehber öğretmenlik gibi 

meslekler sosyal eğilimli kişiler için ideal sayılabilir. 

 Girişimci Kişilik Tipi: Bu kişiler, insanları ikna etmekten, yönetmekten ve hatta kontrol ederek onları 

yönlendirmekten hoşlanırlar. Dışa dönük, enerjik, gücü elinde tutmayı seven hırslı kişilerdir. Avukatlık, 

satıcılık, politikacılık, ekonomistlik, herhangi bir şirkette yöneticilik ve genel müdürlük gibi meslekler, 

girişimci kişiliğe sahip olan insanlar için uygun olabilecek işler arasında yer alır. 

 Geleneksel Kişilik Tipi: Bu kişiler, rutin işlerden hoşlanırlar ve standartların uygulanmasını isterler, 

belirsiz ortamlardan ise sürekli kaçınırlar. Sorumluluk sahibi, ağır başlı, dengeli ve güçlü kişilerdir. 

Muhasebe ve denetçilik ile kamuda yöneticilik, vergi uzmanlığı, geleneksel kişilik tipindeki insanlar için 

uygun olabilecek meslekler arasında sayılabilir. 

İş stresi ve Kişilik 

Çalışma hayatı içerisinde tüm çalışanlar, örgüt içerisinde kendi kişilik yapıları ile yer almaktadır. Çalışanın 

kişilik yapısı ile yaptığı iş arasında ve yer aldığı örgüt arasında uyum olması halinde çalışanın başarısı ve iş 

tatmin düzeyi yüksek olacaktır. Aksi halde ise iş tatminsizliği ve başarısızlık oluşacaktır. Dolayısıyla kişiliğin, 

bireyin çalıştığı işi ve çevresini algılamasında ve değerlendirmesinde önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Aynı 

şekilde bireyin çalışma hayatında yer alan iş stresini algılama derecesi de bireyin kişilik yapısına göre farklılık 

gösterebilmektedir. Örneğin A tipi kişilik özelliğine sahip olanların, B tipi kişilik özelliğinde olanlara kıyasla 
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daha fazla iş stresi yaşaması ve tükenmişlik sendromuna yakalanma olasılığı daha yüksektir. Özellikle A tipi 

kişilik özelliğine sahip bireyler hırslı ve mükemmelliyetçi yapıları ile işlerini kusursuz yapmaya çalışırlar. Bu 

yapıdaki kişilerin çalışma hayatında karşılaşacakları engeller, B tipi kişilere göre hızlı tükenmelerine yol 

açabilmektedir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Kişiliğin, bireyin çalıştığı işi ve çevresini algılamasında ve değerlendirmesinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. 

Bireyin davranışları, içinde yaşadığı ortam ve çevresindeki bireyler arasındaki sürekli etkileşim sonucu oluşması 

nedeniyle bireyin kişiliği iş çevresinden etkilendiği gibi aynı zamanda da birey kişiliği ile iş çevresini etkiler. 

Örneğin uyumsuz kişiliğe sahip bir çalışan, örgüt ortamını ve çalışma barışını olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla 

bireyin işe uyumu ve işin bireye uyumu açısından, bireylerin kendilerini tanımaları, kendi kişilik özellikleri 

hakkında bilgi sahibi olmaları iş ve meslek tercihlerini doğru olarak yapmalarında önemli bir etkiye sahiptir. 

Diğer açıdan, işverenlerin de çalışanlarını seçerken ve işleriyle ilgili görevleri belirlerken, bu özellikleri dikkate 

almaları örgüt verimliliği açısından önemlidir. Ayrıca her zaman strese elverişli olan iş ortamlarında, bireylerin 

sahip olduğu kişilik yapısı hakkında önceden bilgi sahibi olması, stresle mücadelesini kolaylaştırıcı bir faktör 

olacaktır.  
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ÖZET 

Çalışma hayatında kuşaklar ve kuşaklar arası farklılıklardan dolayı yaşanan problemler özellikle 2000’li yılların 

ortalarında itibaren üzerinde araştırma yapılan önemli bir konu haline gelmiştir. Örgütlerde farklı kuşaklardan 

oluşan insan kaynağı, zaman zaman hem kendi içlerinde özellikle iletişim kurmada, hem de işletmelerde 

verimlilik, işyeri performansı ve iş tatmini açısından sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır. Günümüzde yaygın 

olarak, Baby Boomers, X, Y, ve Z kuşaklarının aynı örgütlerde çalıştığını gözlemlenmektedir. Bu kuşakların 

dışında kalan ve en eski kuşak olarak bilinen, 1925-1945 yılları arasında doğanları kapsayan, sessiz kuşak ile 

günümüzde en yeni kuşak olarak kabul edilen, 2010 yılı ve sonrası doğanları kapsayan Alfa kuşağı yaşları 

itibariyle çalışma hayatında yer almamaktadır.  

Biyolojik yaş temelli sınıflandırılan her kuşağın kendine özgü bakış açısı, düşünce ve olayları algılama tarzı 

farklılıkları özel yaşantısına etki ettiği gibi, iş hayatına da önemli ölçüde etki etmektedir. Bu açıdan bu çalışmada, 

farklı kuşakların karakteristik özelliklerine yer verilerek, kuşaklararası farklılıkların yarattığı sorunlara 

değinilmeye çalışılacaktır. Örgütlerde kuşak farklılıklarının sebep olduğu sorunlar, bu sorunların bireysel ve 

örgütsel boyutları ve örgüt içi sorunların çözümlenmesi aşamasında yönetici yaklaşımları incelenecektir. 

Günümüzde bilinen son kuşak olan ve çalışma hayatı açısından geleceğin insan kaynağı olan ve “dijital yerliler” 

olarak da adlandırılan Alfa kuşağının, özellikle otoriteden ve kurallardan hoşlanmayan yapısı irdelenerek çalışma 

hayatına yansıması değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kuşaklar, Kuşak çatışmaları, Çalışma Hayatı  

REFLECTION OF GENERATION DIFFERENCES ON WORKING LIFE 

ABSTRACT 

Problems experienced in working life due to generational and intergenerational differences have become an 

important subject of research, especially since the mid-2000s. The human resources of different generations in 

organizations sometimes cause problems both in communication within themselves and in terms of productivity, 

workplace performance and job satisfaction in businesses. Today, it is widely observed that Baby Boomers, X, 

Y, and Z generations work in the same organizations. The silent generation, known as the oldest generation, 

which is outside of these generations, covering those born between 1925-1945, and the Alpha generation, which 

is considered to be the newest generation today, and those born in 2010 and later, are not included in the working 

life. 
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Each generation, classified on the basis of biological age, has its own unique perspective, thought and differences 

in perception of events, which not only affect their private life, but also significantly affect their business life. In 

this respect, in this study, it will be tried to address the problems created by intergenerational differences by 

giving place to the characteristics of different generations. The problems caused by generational differences in 

organizations, the individual and organizational dimensions of these problems, and managerial approaches in the 

resolution of intra-organizational problems will be examined. The last generation known today and the human 

resource of the future in terms of working life and the Alpha generation, also called "digital natives", will be 

evaluated especially by examining the structure that does not like authority and rules, and its reflection on 

working life. 

Keywords: Generations, Generational conflicts, Working Life 

Giriş 

Günümüz çalışma hayatı içerisinde birçok sektörde üç ya da dört kuşakta yer alan bireyler aynı ortamda çalışmak 

durumdadır. Hayata bakış açıları, algı ve değerleri farklı farklı olan bu kuşakların birlikte çalışırken yaşadıkları 

en önemli sorunlar arasında ise, kuşaklararası farklı bakış açılarından kaynaklı problemler yer almaktadır. Her 

kuşağın örgütsel değerleri algılama biçimleri, kariyer hedefleri, kişisel değer yargıları, başarıya ulaşmak için 

uyguladıkları stratejileri farklı olabilmekte ve bazen bu farklılıklar çalışma hayatında çatışma yaratabilmektedir. 

Kuşaklararası farklılıklar, son yıllarda özellikle yoğun bir biçimde incelenmeye başlanmıştır. Çalışma hayatına 

yönelik kuşak tartışmalarının ise özellikle “Binyıl kuşağı” olarak bilinen “Y Kuşağı” ile yaygınlaştığı 

görülmektedir. Bu çalışma ile öncelikle farklı kuşakların karakteristik özelliklerine karşılaştırılmalı olarak 

açıklanmaktadır. Farklı kuşakların örgütsel motivasyon kaynakları, algısal farklılıkları, iş değerleri ve tutumları 

arasındaki farklılıklara değinilerek bu farklılıkların örgütler tarafından nasıl yönetilmesi gerektiği üzerinde 

durulmaktadır. 

Kuşak Çeşitleri 

Kuşak kavramı, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde, “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın 

şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin 

topluluğu” olarak ifade edilmekte ve “nesil”, “jenerasyon” kelimeleri ile de tanımlanmaktadır (TDK, 2020).  

Genel olarak kuşak yaşa göre kategorize edilmektedir. Kuşağın göstergesi olarak yaş, toplumun karmaşık 

yapısını anlamayı kolaylaştırmanın bir yoludur. Yaşın yanı sıra, sosyal yapısal faktörler,  sosyal hareketlilik, 

etnik heterojenlik, bölgesel çeşitlilik ve kitle iletişim araçlarıyla beslenen kitle kültürü de kuşakları 

sınıflandırmak için kullanılmaktadır (Rogler, 2002:1015). 

Kuşak kavramı ile ilgili literatür incelendiğinde altı farklı kuşaktan bahsedilmektedir (Howe ve Strauss, 2005; 

Lanchester ve Stillman, 2002; Martin ve Tulgan, 2003). Bu kuşaklar; Sessiz kuşak, Bebek patlaması kuşağı, X 

kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı ve Alfa kuşağıdır. 
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Sessiz Kuşak (The Silent Generation): Sessiz kuşak çağımızın en eski kuşağı olup, 1925 ile 1945 yılları 

arasında doğan bireyleri ifade etmektedir. Bu kuşağa aynı zamanda “gelenekselciler” ya da “savaş kuşağı” adı da 

verilmektedir. Günümüz çalışma hayatında çoğu emekli olmuştur (Anbar ve Anbar, 2020:102). Bu döneme 

damga vuran iki önemli olay bulunmaktadır. Bunlardan ilki 1929 yılındaki “Ekonomik Buhran”, ikincisi ise “II. 

Dünya Savaşı” dır (Stutzer, 2019: 78-81). Bu kuşağın çalışma hayatına yansımalarına bakıldığında; otoriteye 

bağlılıkları yüksek, aynı yerde uzun süre çalışmayı tercih eden, kurallara ve düzene aşırı uyumlu, kendilerini 

yaptıkları işe adayan ve diğer kuşaklarla kıyaslandığında işlerine en sadık çalışanları ifade eden kuşaktır (Erden 

Ayhün, 2013:103). 

Bebek Patlaması Kuşağı (Baby Boomers): 1946-1964 yılları arasında doğan bireylerden oluşan kuşaktır. II. 

Dünya Savaşından sonra ekonominin canlanmaya başlamasıyla doğum oranları artmış ve yaklaşık bir milyar 

bebek dünyaya gelerek hızlı bir nüfus artışı yaşanmıştır. Bu tarih aralığındaki doğum oranları diğer kuşaklara 

göre Birleşmiş Milletler tarihinde meydana gelen en yüksek nüfus artışı olarak kaydedilmiştir (Anbar ve Anbar, 

2020:103: Pehlivan vd., 2019: 221). Bu kuşakta doğanlar çalışma yaşamına çok önem vermekte ve üst düzey 

çalışarak yüksek başarının elde edileceğini savunmaktadır. Ayrıca güç ve otoriteye bağlılıkları ile dikkat çeken 

bir kuşaktır (Pehlivan vd., 2019: 221). Örgüt içerisinde iyimser, içsel kontrol odaklı, tatminkâr, sakin, hırslı ve 

özellikle işkolik yapıları bu kuşağın en karakteristik özellikleri arasında sayılmaktadır. Bu kuşağın temel 

felsefesi, örgüt içerisinde çok çalışırlarsa, çok iyi yaşam standartlarına sahip olabilecekleri düşüncesine 

dayanmaktadır (Erden Ayhün, 2013:104). 

X Kuşağı (Generation X): Kuşak sınıflamasının üçüncüsü olan X kuşağı 1965-1979 yılları arasında doğan 

kişileri kapsamaktadır (Demirel, 2021:1804). Baby Boomers kuşağı sonrasında gelen X kuşağı çalışanlarının 

daha farklı sosyal ve ekonomik şartlar altında çalışmaları, onların çalışma hayatından beklentilerinin 

farklılaşmasını beraberinde getirmiştir. İyimserlik, takım çalışması, bireysel ödüller, sağlık, kişisel gelişim, 

dinamiklik, çalışma ve bağlılık özellikleri bu kuşağın çalışanlarının temel değer yargılarını oluşturmaktadır. X 

kuşağı çalışanları iş-yaşam dengesine önem vermekte, hayatın sadece çalışmak için çok kısa olduğunu 

düşünmekte, buna rağmen bir örgüt içerisinde kariyerlerini geliştirebilmek amacıyla sahip oldukları yeteneklerini 

geliştirmeye önem vermektedir (Erden Ayhün, 2013:104). Ayrıca X kuşağı üyelerinin genel olarak topluma ve 

sorunlarına karşı duyarlı, dünya değişirken ortaya çıkan ekonomik problemlerle başa çıkabilen, mücadeleci, daha 

az güvenen ve marka düşkünlüğü olan bireyler olduğu söylenmektedir (Tekin ve Akgemci, 2016: 25). 

Y Kuşağı (Generation Y): Y Kuşağı, 1980- 1999 yılları arasında doğmuş bireylerden oluşmaktadır. “Nexters”, 

“Echo-Boomers”, “İnternet kuşağı” ve “Millenial” gibi isimlerle adlandırılmaktadır (Adıgüzel vd., 2014: 173). 

Çalışma hayatında Y kuşağı çalışanlarının genel özellikleri arasında; otoriteyi kabullenmekte zorlanan, birden 

fazla işi eş zamanlı olarak yapabilen, sadakatsiz, kolay tatmin olmayan, hızla yükselme hedefi olan, ekip 

çalışmasında başarılı, girişimci ruha sahip, hırslı ve başarı odaklı olmaları yer almaktadır (Anbar ve 
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Anbar,2020:106-107). Y kuşağının en önemli karakteristik özellikleri arasında bireysel, özgürlüklerine düşkün ve 

girişimci olmaları sayılabilir. Genel olarak çalışmayı sevmeyen yaşamak için çalışmak zorunda olduklarına 

inanan bir kuşaktır. Bugünü yaşayan ve uzun süreli plan yapmayan bireylerdir. Y kuşağı temsilcileri birden çok 

görev üstlenebilirler, aynı anda en az iki iş yapabilirler, adaptasyon kapasiteleri genellikle yüksektir. Diğer 

taraftan mevcut mesleklerinden, işlerinden ya da örgütlerinden çabuk sıkılıp bırakabilirler. İş etiğinden uzak, 

sadakat ve bağlılık duyguları zayıftır (Demirel, 2021:1806-1807). 

Z Kuşağı (Generation Z): Z kuşağı 21.yy’da doğan ilk kuşaktır ve kuşak sınıflandırmasının beşinci kuşağıdır. 

2000 yılından sonra doğanları kapsamaktadır. Dijital çağın hakim olduğu bir hayat süren Z kuşağına, “dijital 

yerliler”, “Facebook kuşağı” ya da “iGen” gibi farklı isimler de verilmektedir (Andrea vd., 2017:93). Z kuşağını 

diğer kuşaklardan ayıran en önemli özellik, dijital teknolojiyle doğup büyümeleridir. Aslında Z kuşağı ile Y 

kuşağı arasında yaşadıkları dönemin teknolojisi anlamında benzerlikler olsa da Z kuşağını Y kuşağından ayıran 

en önemli özellik Z kuşağının daha farklı bir teknolojinin içine doğmasıdır. Z kuşağı, 90’lı yıllarda internetin 

yaşamımıza girmesi ile zamanla akıllı telefonlar ve sosyal medyanın var ettiği bir sanal dünyayla tanışmışlardır. 

Arkadaşlık ilişkilerinde ve kurdukları iletişimlerde yüz yüze, telefonla görüşme veya elektronik posta iletişimi 

yerine, sosyal medya aracılığını tercih etmektedirler (Demirel, 2021:1807). Z kuşağının en belirgin özellikleri 

arasında güven, özgürlük, bireysellik, teknolojiye bağımlılık ve hız yer almaktadır. Teknoloji bağımlısı olarak 

adlandırılan Z kuşağı, internet teknolojisine oldukça hâkimdir (Toprakcı Alp vd.,2019:805-806). 

Alfa Kuşağı: Alfa kuşağı, 2010 yılı ve sonrası doğanları kapsamakta ve “dijital yerliler” olarak da 

adlandırılmaktadır. Bu kuşak temsilcileri, bilgi teknolojileri ile ilgili gelişmiş bilgi ve becerilere sahiptirler. Alfa 

kuşağıyla ilgili en önemli faktör, dijital ortamda doğmalarıdır. Teknoloji, ebeveynleri, eğitimcileri ve sosyal 

etkileşimler günlük hayatlarını etkileyen en önemli unsurlardır. Alfa kuşağı, girişimci ruhlu, dinamik, kural 

tanımayan, özellikle bağımsızlıklarına çok düşkün özgür ruhlu, yaratıcı ve teknoloji bağımlısı özelliklerine 

sahiptir. Mesleki tercihlerini genellikle teknolojiyle ilişkilendirme eğilimleri yüksek, lider odaklı davranışlar 

sergileyen ve yüz yüze ilişkilerden hoşlanmayan yapıya sahiptirler (Demirel, 2021:1808-1814). 

Günümüzde çalışma hayatında en az dört kuşağın bir arada çalıştığı görülmektedir. Kuşakların birbirinden farklı 

özellikleri ve bakış açıları dolayısıyla zaman zaman çatışmalar yaşanmaktadır. Kuşakların çeşitli özelliklerine 

göre örgütsel farklılıklar; uyumluluk, yönetilebilirlik, ekip çalışması, denge ve bağlılık açısından 

gruplandırılabilmektedir (Erden Ayhün, 2013:105-106).  

Sonuç ve Öneriler 

Kuşaklar sadece aile içinde değil, örgütlerde de kurulan iletişimlerde ön plana çıkmaktadır. Günümüzde çalışma 

hayatında; bebek patlaması kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı yer almakta iken sessiz kuşak ve alfa kuşağı 

yaşları itibariyle çalışma hayatı dışında kalmaktadır. Çalışma hayatında yer alan kuşaklar arasında da bazen 

önyargılardan, bazen yaşadıkları dönemin bakış açısı farklılıklarından kaynaklı bir takım çatışmalar 
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olabilmektedir. Bu çatışmalar; çalışanların motivasyonlarını, performanslarını ve örgütsel aidiyet duygularını 

olumsuz etkileyebilmektedir. Bu açıdan örgüt yöneticilerinin, farklı kuşakların gereksinim ve beklentilerine 

duyarlı olup, buna uygun planlama ve stratejiler geliştirmesi önemlidir. Farklı kuşakların uyum içinde 

çalışmaları, örgütlere artı değer katarak yaratıcılıkları da arttıracaktır. Bu sebeple, kuşak farklılıklarını ortadan 

kaldırmaya çalışmak yerine, kuşaklar arası farklılıklara uygun strateji geliştirilmeli ve farklılıkların örgüt 

amaçları doğrultusunda yönlendirilmesi uygun olacaktır.   
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ÖZET 

Siyaset biliminin en önemli kavramlarından biri olan siyasal katılma, bireylerin alınan ya da alınacak her türlü 

kararlara gösterdiği tepkiler, davranışlar, eğilimler olarak tanımlanmaktadır. Eski Yunan Uygarlığından 

günümüze vatandaşların, farklı düzeylerde siyasete katıldıkları görülmektedir. Siyasal katılma, demokratik 

sistemlerin önemli özelliklerindendir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra demokrasinin daha da yaygınlaşması, 

seçmen sayısının artması gibi nedenlerden dolayı, siyasete katılmanın boyutlarında da değişimler yaşanmıştır. 

Kişilerin siyasete katılımı, kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmektedir. Siyasete katılma, farklı boyutlarda 

ve değişik biçimlerde ortaya çıkmaktadır.  Kişilerin davranışları, farklı boyutlarda olduğundan dolayı, farklı 

şekillerde siyasal katılma yaşanmaktadır. Günümüzde kitle iletişim araçlarında yaşanan değişim de siyasal 

katılmayı etkilemiştir. Çalışmanın konusu, siyasal katılma davranışını etkileyen faktörlerdir. Bu bağlamda önce 

siyasal katılma ve siyasal katılmanın boyutları ele alınmış, daha sonra siyasal katılmayı etkileyen faktörler ele 

alınmıştır. Çalışmanın amacı ise siyasal katılmayı etkileyen faktörler üzerine teorik bir çerçeve ortaya 

koyabilmektir. Siyasal katılmanın ilgi, eylem, kampanya, oy kullanma ve üyelik gibi farklı boyutları olup, siyasal 

katılmayı etkileyen siyasal, psikolojik ve sosyo-ekonomik olmak üzere birçok etken bulunmaktadır. Eğitim, gelir 

düzeyi, siyasal etkinlik duygusu, yaş, meslek, yerleşim yeri ve cinsiyet gibi siyasal katılmayı etkileyen öğeler 

vardır. 

Anahtar kelimeler: Siyasal katılma, siyasal iktidar, demokrasi, siyaset. 

FACTORS AFFECTING POLITICAL PARTICIPATION 

ABSTRACT 

Political participation, which is one of the most important concepts of political science, is defined as the 

reactions, behaviors and tendencies of individuals to all kinds of decisions taken or to be taken. From the Ancient 

Greek Civilization to the present day, it is seen that citizens participate in politics at different levels. Political 

participation is one of the important features of democratic systems. After the Second World War, due to reasons 

such as the spread of democracy and the increase in the number of voters, there were also changes in the 

dimensions of participation in politics. Participation of people in politics varies from person to person, from 

society to society. Participation in politics occurs in different dimensions and in different forms. Since people's 

                                                           
1 Bu çalışma, Kamran MAMMADLI’nın tez çalışmasıyla ilgilidir.  
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behaviors are in different dimensions, political participation is experienced in different ways. Today, the change 

in mass media has also affected political participation. The subject of the study is the factors that affect the 

behavior of political participation. In this context, firstly, political participation and the dimensions of political 

participation were discussed, then the factors affecting political participation were discussed. The aim of the 

study is to present a theoretical framework on the factors affecting political participation. Political participation 

has different dimensions such as interest, action, campaign, voting and membership, and there are many factors 

that affect political participation, such as political, psychological and socio-economic. There are factors that 

affect political participation such as education, income level, sense of political activity, age, occupation, place of 

residence and gender. 

Key words: Political participation, political power, democracy, politics. 

1. GİRİŞ 

Siyasal Katılım bireylerin içinde yer aldıkları siyasal sistemin yönetimi ve değişimi ile ilgili her türlü tepkilerini 

ifade etmekte, modern demokratik siyasal sistemlerin tamamı bireylerin alınan kararlara katılımı sayesinde 

işlerlik kazanmaktadır. Başka bir değişle, demokratik olmaya iddialı tüm siyasal sistemlerin temelinde siyasal 

katılım olgusu dayanmaktadır. Bireylerin göstermiş oldukları katılım ise pek çok faktörün etkisiyle 

şekillenmektedir. Burada ilk önemli belirleyici ülkedeki siyasal sistemin yapısıdır. Siyasal sistemin vatandaşların 

politik süreçlere müdahil olup olmamasına uygunluğunun bireylerin siyasal katılımlarını azaltıcı ve arttırıcı 

yönde başlıca etkisi vardır. Ardından belirtilmeli olan husus, bireylerin siyasal süreçlere katılmayla ilgili karar 

verirken kendi psikolojik yapılarından büyük ölçüde etkilenmeleridir. Psikolojik etkenlerin yanı sıra bireylerin 

katılımına etki eden bir diğer faktör ise sosyo-ekonomik durumla ilgilidir. Örneğin, cinsiyete bağlı olarak veya 

eğitim seviyesine bağlı olarak bireylerin siyasal katılım düzeylerinde değişiklik gözlemlenmektedir. 

Bu çalışma, tüm bu konuları inceleme amaçlı yapılmıştır. Kavramsal aydınlık için ilk olarak siyasal katılım 

kavramının kendisi ele alınmış, daha sonra bireylerin göstermiş oldukları siyasal katılımın boyutları üzerinde 

durulmuştur. Son olarak, siyasal katılımın oluşmasında hangi faktörlerin rol oynadığı incelenmiş, bu bölümde 

siyasal faktörler, siyasal katılıma uyarıcı ve azaltıcı yönde etki eden psikolojik faktörler ve eğitim düzeyi, 

cinsiyet, yaş, meslek, kitle iletişim araçları gibi katılımı etkileyen sosyo-ekonomik faktörler ele alınmıştır. 

2. SİYASAL KATILMA 

Bilim insanlarında siyasal katılmanın tanımına ilişkin bir görüş birliği bulunmamaktadır. Siyasal otoritenin aldığı 

kararlara karşılık, bireylerin gösterdiği tepkiler, siyasal katılmanın amacı ve özelliklerindendir (Dursun, 2006, 

234). Tanımların içeriği ve sınırlarına bağlı olarak, siyasal katılma tanımları farklılık göstermektedir. Üç grupta 

siyasal katılma tanımları toplanmaktadır. İlk grupta, siyasal sisteme tesir eden bütün eylemler, siyasal katılma 

olarak adlandırılır (Turan, 2011, 156). Görüldüğü gibi siyasal katılma, siyasal olaylara neden olan faaliyetleri, 

eylemleri işaret etmektedir (Aybek, 2008, 61). İkinci grupta siyasal katılma, faaliyetlerin dışında kişilerin siyasal 
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sistemdeki davranış ve tutumları olarak tanımlanmaktadır. Bu davranış ve tutum, geniş bir faaliyet alanını 

içermektedir (Kapani, 2003, 131; Fedayi, 2011, 119). Görüldüğü üzere, siyasal katılma basit bir meraktan yoğun 

bir eyleme kadar uzanan faaliyetleri kapsamaktadır. Üçüncü grup, siyasal katılmayı meşru iktidar ve siyasal 

sistemde karar verme süreci olarak değerlendirmektedir. Böylece siyasal katılma, elitlerin aldıkları kararlardan 

etkilenmedir (Uysal, 1984, 113). II. Dünya Savaşı sonrası, oy hakkının genişlemesi sonucunda siyasal katılma 

her düzeyde artmış ve böylece seçmen sayısı artmıştır  (Öztekin, 2010, 251). Bireylerin siyasete katılım düzeyleri 

değişkenlik göstermektedir. Bireylerin politikayla ilgi ve beklentileri farklı olduğundan dolayı kişiden kişiye 

değişmektedir. Boyutları çok farklı olmasından ötürü, siyasal katılmanın kapsamı oldukça geniştir (Dursun, 

2006, 236).  

Siyasal katılma 1950’lerde seçimlerde oy kullanma ve propaganda eylemleriyle sınırlandırılırken; 1960’larda 

vatandaş ile siyasiler arasında bir ilişki olarak kabul edilmiştir. 1970’lerde ise “Geleneksel ve geleneksel olmayan 

siyasal katılım” olarak ayrılmıştır (Van Deth, 2001, 6). Geleneksel katılım, siyasal parti faaliyetleridir. 

Seçimlerde oy kullanmak, bağışta bulunmak, siyasete ilgi göstermek, siyaset üzerine tartışmak, bir siyasi partiye 

üye olmak örnekler arasındadır. Geleneksel olmayan katılım ise siyasal otorite tarafından konulan kurallara 

aykırı olan faaliyetlerdir. Örnek olarak, izin almadan broşür dağıtmak, izinsiz gösteri yapmak, bina girişine 

kendini zincirlemek gibi eylemler gösterilebilir. Geleneksel katılım, toplumca kabul edilen faaliyetleri, 

geleneksel olmayan katılım toplumca kabul edilmeyen eylemleri içermektedir (Sönmez, 2013, 404). 

3. SİYASAL KATILMANIN BOYUTLARI 

Siyasal katılma, farklı boyutlarda ve biçimlerde yaşanmaktadır. Bireylerin faaliyetleri farklı biçimlerden 

olduğundan ötürü, siyasal katılma davranışı da farklı biçimlerde olmaktadır. Günümüzde kitle iletişim 

araçlarında yaşanan gelişmelerden dolayı, siyasal katılmanın biçimlerinde değişimler görülmektedir (Fedayi, 

2011, 119-122). 

R. Dahl’a göre siyasal katılma davranışının boyutları dörde ayrılmaktadır. İlgi boyutu, siyasi konularla 

ilgilenmeyi, önemseme boyutu seçim sonuçları gibi siyasi gelişmelere önem göstermeyi, bilgi boyutu siyasi 

konularla ilgili bilgi sahibi olma durumunu, eylem boyutu da siyasi eylemlere katılmayı ifade etmektedir 

(Kapani, 2003, 131). Bu dört boyut, birbirleriyle ilişkili boyutlar olmaktadır. 

Milbrath da bireylerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin yoğunluk derecesini dikkate alarak bir sınıflandırmaya 

gitmiştir. Alt kademe boyutunda faaliyetin yoğunluğunun az olduğu siyasal tartışmalara katılma, siyasal 

gelişmeleri takip etme gibi eylemler yer almaktadır. Orta kademe boyutunda bireyin eyleme geçmesi vardır. 

Sosyal medyada siyasi olaylarla ilgili yazı yazmak, bir siyasal partinin toplantısına katılmak gibi eylemler örnek 

verilebilir. Üst kademe boyutunda ise birey, doğrudan doğruya eylemlerin içindedir ve aktif bir şekildedir. Üst 

kademeye örnek olarak bir siyasi partiye üye olmak, seçim propagandası döneminde bir siyasi parti için çalışmak 

gibi eylemler gösterilebilir (Kapani, 2003, 131-132). Verba ve Nie’ye de siyasal katılmanın boyutlarını dört 
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kategoride ele almışlardır. Bu dört boyut, seçimlerde oy kullanmak, seçim döneminde yapılan kampanya 

eylemleri, politikacılarla kurulan temas, toplumsal faaliyetleridir (Ekman & Amman, 2012, 287). 

4. SİYASAL KATILMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Bireylerin göstermiş oldukları siyasal katılım çok sayıda faktörden etkilenerek oluşmaktadır ki, bunlar arasında 

siyasal faktörler, psikolojik faktörler ve sosyo-ekonomik faktörler ön plana çıkmaktadır. 

4.1. Siyasal Faktörler 

Bireylerin siyasal katılım düzeyleri ülkelerindeki siyasal yapıdan ve bu yapını oluşturan düzenlemelerden ciddi 

ölçüde etkilenmektedir. Bu düzenlemelerin başında hukuki kurallar gelmektedir ki, bunlar seçimler de dahil 

olmak üzere bireylerin gösterebileceği bir çok siyasal katılım türüne belli çerçeveler getirmektedir. “Başta 

uluslararası metinler, anayasalar ve kanunlar olmak üzere çeşitli hukuki metinlerde siyasete belli sınırlar 

çizilmektedir. Vatandaşların siyasal sürece nasıl katılacakları, ne gibi sorumluluk ve haklara sahip oldukları, 

siyasal haklarını kullanırlarken hangi normlara uymaları gerektiği gibi hususlar yasalarca düzenlenmiş; oy verme, 

seçme ve seçilme hakkı belli sınırlara bağlanmıştır.” (Dursun, 2006). Bunun yanı sıra, ülkenin siyasal yapısı, 

demokrasi ile yönetilip yönetilmediği, ifade özgürlüğü ve diğer temel insan hak ve hürriyetlerinin güvence 

altında olup olmadığı önemlidir. Bireyler siyasal katılım türlerinden herhangi birini gerçekleştirirken devletten 

baskı görürlerse veya tehdit altında olduklarını hissederlerse siyasal katılım göstermekten çekineceklerdir. 

Demokratik yönetim yapısının, hukuk devletinin bulunmadığı ortamlarda doğal siyasal katılımın gerçekleşmesi 

olanağı da düşüktür. Eğer bir ülkede tüm fikirlerin siyasal sisteme aktarılması için olanaklı bir düzen var ise 

siyasal katılımın düzeyi de yüksek olacaktır. Özellikle, rekabet halindeki farklı siyasal partilerin varlığı bireylerin 

siyasal katılımını arttırmaktadır. Parti sistemleri ve seçim sistemleri siyasal katılımın etkileyicileri arasında yerini 

almaktadır. Toplumdaki siyasal kültürün yapısı bireylerin siyasal katılımlarının oluşumunda dikkat edilmesi 

gereken bir diğer noktadır. 

4.2. Psikolojik Faktörler 

Bireylerin siyasal katılım davranışında bulunmaları büyük ölçüde kendi psikolojik uyarıcılarına bağlı olarak 

şekillenmektedir. Bu psikolojik etkenler siyasal katılımı artırıcı yönde (olumlu) veya azaltıcı yönde (olumsuz) 

olabilmekteler. 

Olumlu psikolojik etkenler arasında etkenlik duygusu, vatandaşlık görevi duygusu, empati, sosyal girişkenlik 

duygusu, siyasal ilgi, güven duygusu sıralanabilir. Etkenlik duygusu yüksek olan bireyleri çevrelerini 

yönlendirebilen, kişisel ilişkilerde girişken olan bireyler olarak tanımlayabiliriz. Bu bireyler kişisel ilişkilerde 

kendilerini daha etkin hissettikleri için siyasal girişkenlikleri de yüksek olmakta, kendi müdahaleleri ile siyasal 

sistemin sorunlarının çözülebileceğine olan inançlarından dolayı, siyasal süreçlere daha çok katılım göstermek 

istemektedirler. Karşılıklı olarak, bireylerin siyasal katılım davranışlarının düzeyi arttıkça bu, onların siyasal 

etkenlik duygularını da güçlendirmektedir. Bireyler vatandaşlık görevi duygusundan kaynaklanan nedenlerle 
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siyasal katılımda bulunduklarında ise bu katılmanı herhangi bir kişisel çıkar gözetmeksizin, sadece ülkesel bir 

sorunun aşılması ve toplumun daha olumlu koşullara kavuşması amacıyla hayta geçirmekteler. Burada içinde 

yaşanılan topluma bağlılık/milli duygular bireyleri siyasal katılım için harekete geçirmektedir. Siyasal katılımı 

artıran bir başka etken olarak empati, bireylerin kendilerini başkalarının yerine koyması, böylelikle başkalarının 

sorunlarıyla ilgilenebilmesini ifade eder. Böyle bireyler dışadönük kişilik özelliklerine sahip olmalarından dolayı 

daha yüksek siyasal katılım davranışında bulunurlar. Bir başka psikolojik etken olan sosyal girişkenlik duygusu 

siyasal katılımı arttırıcı özellik taşımaktadır. Baykal, ‘‘girişkenliği ‘‘sosyal temaslarda bir rahatlık duygusuna ve 

bunlar için gerekli maharete sahip olmak’’ şeklinde tanımlamakta ve toplumsal hayatın, siyasetin dışında kalan 

alanlarına etkin bir şekilde katılmayla siyasal katılma arasında olumlu bir ilişki olduğunu belirtmektedir. Ona 

göre, bazı kimseler çevrelerindeki insanlarla karşılaştırıldıkları zaman onlardan daha girişimci, örgütlendirme 

yeteneğine sahip bireyler olmakta, dolayısıyla sosyal faaliyetlere daha fazla katılmaktadırlar’’ (Baykal, 1970, 

101-102). Siyasal ilgi bireyleri siyasal konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya itmekte, böylelikle 

bireyler medya aracılığıyla siyasal gündemi yakından takip etmeye ve çeşitli yollarla siyasal süreçleri öğrenmeye 

çalışmaktadır. Bu bağlamda siyasal ilgi bireylerin siyasal bilgilerinin artması ile sonuçlanmakta, siyasal bilgisi 

yüksek olan kişiler ise daha rahat şekilde siyasal alana girişebilmektedir. Siyasal katılımı arttırıcı psikolojik 

faktörler arasında son olarak güven duygusundan bahsedilebilir. Daver’e göre, ‘‘Birey, siyasal süreci yalnız 

başına etkileyemediği için, amaçlarını gerçekleştirmek üzere topluluklar, örgütler aracılığıyla eylemde bulunur. 

Ancak bireyin başka insanlarla birlikte hareket etmesi, dayanışma içinde olabilmesi için, işbirliği yaptığı 

kimselere güven duyması gerekir. Kimseye güvenmeyen, her şeyden şüphelenen birisinin başkalarıyla birlikte 

çalışmayı gerektiren ve topluluk boyutu olan faaliyetlerden kaçınması beklenir’’ (Daver, 1993, 213). Burada 

bahsedilen psikolojik etkenlerin çoğunun birinin diğerlerini etkilediği yapıda olmalarını da belirtmek önemlidir. 

Örneğin, siyasal etkinlik duygusu siyasal ilgiyi artırmakta veya siyasal bilgiye sahip olmak bireyleri siyasal 

katılım açısından daha özgüvenli hissettirmekte, böylelikle etkinlik duygusunu güçlendirmektedir. 

Siyasal katılımı olumsuz yönde etkileyen psikolojik faktörler olarak ise siyasal yabancılaşma, kuralsızlık 

(anomi) ve cynicism (şüphecilik) belirtilebilir. Siyasal yabancılaşma bireyin kendi değerleri ile içinde yer aldığı 

siyasal sistemin ve toplumun değerleri arasında sert bir çelişki olduğunu hissetmesi ve buna bağlı olarak siyasal 

sistemin işleyişine dayalı siyasal katılım türlerinin hiçbirinde yer almaması durumunu ifade eder. Böyle bir 

durumda birey, kendi katılımıyla siyasal düzende herhangi bir etki yaratacak güçte olmadığını düşünmektedir. 

Özellikle otoriter hükümetlerin yer aldığı ülkelerde bireyler kitlesel olarak siyasal yabancılaşma duygularına 

kapılmaktadır. Bireylerin siyasal katılımını olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktör ise anomidir. Anomi, 

toplumsal düzenin bireyin ayak uyduramayacağı şekilde hızlı dönüşümler geçirdiği dönemlerde ortaya çıkar ve 

bu durumda birey yaşanan dönüşümler içinde kendini anlamsız bir yerde bulduğundan siyasal katılımdan kendini 

soyutlar. Baykal’a göre, ‘‘sadece toplumsal düzene hakim olan normsuzluk düzeni bireyin siyasal katılımdan 
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uzaklaşması için yeterli değildir. Burada bireyin hissettiği güçsüzlük duygusuyla normsuzluk durumu aynı anda 

gerçekleşmektedir’’ (Baykal, 1970, 103). Cynicism ise bireyin hiçbir siyasal sisteme karşı ilgisinin olmaması 

durumunu ifade eder. Böyle durumda bireyler gelişen tüm siyasal olaylara karşı şüphecidirler. Yılmaz’a göre 

(Yılmaz, 2001, 127), ‘‘bu durumu belirli bir sisteme karşı muhalefet etmekle karıştırmamak gerekir. Çünkü cynic 

bir kimsenin hiçbir siyasal sisteme olumlu bir yönelimi yoktur.’’ 

4.3. Sosyo-ekonomik Faktörler 

Siyasal katılımın oluşmasına etki eden sosyo-ekomik faktörler olarak aile, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir durumu, 

meslek, yerleşim birimi, kitle iletişim araçları, sivil toplum kuruluşları sıralanabilir. 

4.3.1. Aile 

Gençlerin politik düşüncelerinin oluştuğu ilk süreç aile ortamıdır. Fikirsel aktarım aile içinde yapılan sohbetler 

aracılığı ile gerçekleşmektedir. Ailevi sosyalleşme süreci içinde evde yapılan konuşmalar, haberlerin izlenme 

sıklığı, bunlara yapılan yorumlar gençlerin algı biçimlerinin de şekillenmesine neden olmaktadır. Rol model 

alınan anne baba siyasallaşma sürecine etki etmektedir (Bozan, 2013, 159). 

Ailenin yapısı bireyin politikleşmesini ciddi ölçüde etkiler. Çocuklarına özgürlük ortamı sunan, dışarıda zaman 

geçirmelerine ve evden uzak mesafedeki bir okulda ortaöğretim eğitimi almalarına veya başka bir şehirde 

üniversite eğitimi almalarına olanak sağlayan ailelerle kıyaslandığında, muhafazakar aile yapısında yetişen 

bireylerin siyasal faaliyetlere daha az giriştikleri gözlemlenmektedir. 

4.3.2. Cinsiyet 

 Cinsiyet faktörü siyasal katılım açısından önemli bir etkileyicidir. Özellikle ataerkil toplumlarda bu belirleyicilik 

daha da ön plana çıkmaktadır. Böyle toplumlarda kadına atfedilen rol çocuk yetiştirmek ve ev işleriyle uğraşmak 

olduğundan kadınların siyasal katılım düzeyleri genellikle oy vermek gibi alt seviyelerde kalır. Ev işleriyle 

uğraşmak kadınların eğitim açısından erkeklerden geride kalmalarıyla da sonuçlanmakta ve düşük eğitim 

seviyesi yine siyasal katılıma ilgiyi azaltmaktadır. Türkiye’de siyasetin erkek işi olmasına yönelik kalıplaşmış 

bakış açısının varlığı da kadınların siyasal katılımını olumsuz yönde etkilemektedir. 

4.3.3. Yaş 

Yaşa bağlı olarak bireylerin siyasal katılım davranışları başvurulan yöntemlere ve yoğunluğa göre farklılık 

göstermektedir. Genç yaşta bireylerin daha çok eylemsel, dinamik siyasal katılım davranışı sergilediği, yaşın 

ilerlemesiyle birlikte daha statik ve devamlılık içeren siyasal katılım yoluna başvurulduğu görülmektedir. ‘‘M. 

Lipset orta yaş grubunun en yoğun siyasal katılım gösteren grup olduğunu belirtmekte, bunun nedenini ise orta 

yaş grubundakilerin bir meslek sahibi olmaları, evlenerek çocuk sahibi olmaları ve bu yılların yaşlılık 

dönemlerine hazırlık yaptıkları yıllar olmasına bağlamaktadır’’ (Tatar, 1997, 124-125). 

Kalaycıoğlu’na göre, gençlerde daha çok olağan dışı ve radikal siyasal katılma biçimlerinin görülmesinin nedeni, 

genç insanın enerji ve zaman olarak siyasal eyleme elverişli bir durumda bulunması, ayrıca, aile yükümlülüğü, 
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düzenli bir mesleki faaliyetinin bulunmaması nedeniyle gösteri yürüyüşü, seçim kampanyası faaliyeti gibi bol 

enerji ve zaman gerektiren siyasal eylemlere orta yaşlı ve yaşlı kuşaklara oranla daha kolay girişebilmeleridir 

(Kalaycıoğlu, 1983, 21). 

4.3.4. Eğitim 

Eğitim bireylere siyasal konuları algılamak için gerekli olan bilgi düzeyini sağlaması açısından önemlidir. 

Bireyler, eğitim seviyeleri ne kadar yüksek olursa giderek karmaşıklaşan politik süreçleri daha iyi 

çözümleyebilmekte, ülkesel sorunları anlamanın ardından sorunların çözümüne yönelik kendi önerilerini de 

eğitimden elde ettikleri bilgi-birikim düzeyi ile oluşturabilmekteler. Yapılan araştırmalar da eğitimli kişilerin 

daha üst düzey siyasal katılım yollarına başvurduğunu göstermektedir. Eğitim düzeyinin yükselmesine paralel 

olarak siyasal katılmanın yoğunlaşmasını beklemek doğaldır. Çünkü eğitimli birey siyasal sistem hakkında daha 

fazla bilgiye sahip olmakta ve siyasal katılma faaliyetleri için gerekli olan yeteneğin kendisinde olduğunu 

düşünmektedir. Bu doğrusal ilişki gösteri yürüyüşleri, bildiriler, açık oturumlar düşünüldüğünde daha net ortaya 

konulmaktadır (Özdil, 2018, 41). Altan’ın (Alan, 2011) çalışması ise, eğitimin siyasal katılımın yönü üzerinde de 

etkili olacağını göstermiştir. Bu çalışmanın bulgularına göre, eğitim düzeyinin yükselmesi sol yönde, eğitim 

düzeyinin düşmesi sağ yönde siyasal katılım ile ilişkilidir. 

4.3.5. Gelir 

 Bireylerin gelir düzeyinin artışı ile birlikte siyasal katılımlarının artacağı görüşü yaygın kabul görse de aksini 

iddia eden görüşler de bulunmaktadır. Bireyler, gelir düzeyi yükseldikçe kendilerini daha çok söz sahibi 

hissedebilir, bulundukları statünü korumak adına hükümet politikalarını daha çok etkilemeye çalışabilirler. Aynı 

zamanda siyasal gündemi daha yakından takip edebilmek için gazete, dergi gibi yayınları da elde etmeye ihtiyaç 

duyulur ki, yoksul kesimlerin bunlara ayıracak maddiyatları bulunmayabilir. Bazı araştırmalar ise daha düşük 

gelirli grupların seçimlerde oy kullanma katılımının üst gelirlilere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu 

bilgilere dayanarak söylersek, gelir seviyesi yükseldikçe oy kullanma gibi alt düzey siyasal katılım davranışının 

azaldığı ama ileri düzeydeki siyasal katılma faaliyetlerinde bulunma seviyesinin arttığı kanaatine ulaşmış oluruz. 

4.3.6. Meslek 

Mesleği gereği topluluk içinde kendini ifade etme, yasaları iyi bilme, hakları tanıma, isteme ve kullanabilme 

becerilerine sahip olan bireyler diğerlerine göre siyasal katılımda daha fazla faaliyette bulunmaktadırlar (Özdil, 

2018, 42). Özer ve Meder meslek gruplarının bireysel siyasal katılım davranışını şu yollarla etkileyebileceği 

düşünülmmektedir: 1) Mesleği bireye siyasal bazı yetenekler sunabilir. 2) Mesleği sayesinde belli bir siyasal 

görüşe sahip bireyler bir araya gelerek etkileşim imkanı bulabilirler. 3) Birey mesleği itibari ile iktidarın 

uygulayacağı politikalarda bir çıkar sahibi olabilir (Özer & Meder, 2008, 163). Öte yandan mesleklerin icra 

edilme şartları da siyasi katılmayı etkilemektedir. Örneğin toplu halde çalışanlar, ufak iş yerlerinde çalışanlara 

göre siyasete daha çok ilgi duyabilmektedir. Boş zamana imkan tanıyan meslekler siyasi ilgi, bilgi ve bilincin 
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gelişmesine yardımcı olabilecek şartları sağladığı için daha yoğun bir siyasi katılmaya fırsat verebilmektedir 

(Lipset, 1986, 169; aktaran Özdemir, 2019, 260). 

4.3.7. Yerleşim Birimi 

Bireylerin yerleşim birimlerinin özellikleri de onların siyasal katılımlarını etkiler. Kentte yaşamanın siyasal 

katılımı artırdığını savunanlar kırsal yaşamda eğitim imkanlarının zayıflığı, kırın kente kıyasla daha yoksul 

olması, kitle iletişim araçlarına erişme zorluğu gibi nedenlerin siyasal katılımı azalttığını belirtir. Kırda değer 

yargılarının kitlesel olarak cezalandırıldığı bir toplum yapısının olma ihtimali de kente kıyasla daha yüksektir ki, 

hem bu, hem de yerleşim birimindeki kişi sayısının az olması, bireyin özgürce hareket edebilmesini olumsuz 

yönde etkiler. Kentte bireylerin toplu iş yerlerinde çalışmaları da onların katılımlarına artırıcı yönde etki 

etmektedir. Buna karşılık, kent yaşamının siyasal katılımı azalttığını iddia eden görüşler de vardır ki, bu 

görüşlerin merkezinde büyük yerleşim biriminde siyasetin de büyüyerek karmaşıklaşacağı, bireylerin yönetime 

etki etme inancını kaybedeceği ve böylece siyasal katılımın onlar için anlamsız hale geleceği görüşleri yer 

almaktadır. Türkiye’de yapılan bazı araştırmalar kırsal kesimde seçimlerde oy kullanma oranının kente göre daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. Ama kentte daha ileri boyutlarda siyasal katılım türlerine olan katılım oranı 

kırsal alana kıyasla daha yüksektir. Miting, gösteri yürüyüşü gibi eylemlerin genellikle kentte yapılıyor oluşu, 

kent alanında daha çok seçmen sayısının bulunmasından dolayı farklı siyasal görüşten olan kesimlerin bu 

alanlara odaklanması, çevredeki siyasal afişlerin ve vatandaşlara dağıtılan bildirilerin fazlalığı ve b. nedenler 

kentli bireylerin kırsal alanda yaşayanlara göre daha fazla politik etkiye maruz kaldığını göstermektedir. 

Dolayısıyla, kent alanında siyasal katılım da daha yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. 

4.3.8. Kitle İletişim Araçları 

Kitle iletişim araçlarını kullanabilme bireye, çevresindeki siyasal olaylar hakkında bilgi sahibi olma imkanı verir. 

Birey bu bilgiler ve imkanlar çerçevesinde çevresiyle veya dünyanın diğer ucundaki bireyler ile siyasal konular 

ile ilgili tartışmalara katılabilmekte, bilgi alış verişinde bulunabilmektedir (Kalaycıoğlu, 1983, 33). Özellikle 

sosyal medya araçlarının ortaya çıkışı bireylerin siyasal haberlere erişimini kolaylaştırmıştır. Politikacılar da bu 

platformları aktif kullanarak seçmenleri etkilemeye çalışmaktadır. Aynı zamanda, bireyler de, bu platformlar 

sayesinde siyasal konuların müzakeresine katılma veya kısa sürede toplumu etkileyerek büyük insan kitlelerini 

herhangi bir siyasal konuda seferber etme gibi imkanlar elde etmiştir. 

Robert E. Lane kitle iletişim araçlarının siyasal katılımı artırdığını savunarak aşağıdaki görüşlerini belirtmektedir 

(Tokgöz, 1979, 10-11): Kitle iletişim araçlarının yayınlarına açık olma siyasal tartışmayı artırır, siyasal tartışma 

da kitle iletişim araçlarının yayınlarına açık olmayı artırır. Kitle iletişim araçları toplumun isteğinden çok 

kamusal sorunlar hakkında haber ve yorum sunarak toplumu duyarsız kılacağına siyasallaştırır. Kitle iletişim 

araçları siyasal malzemeyi eğlence ile birleştirerek duyarsız toplumu hassaslaştırabilir. Kitle iletişim araçları 

yurttaşlık görevi bakımından -siyasal bilgi edinme ve siyasal katılma gibi- vurgularda bulunur. 
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4.3.9. Sivil Toplum Kuruluşları  

Bireylerin siyasal yaşama katılmalarında siyasal partilerden sonra en önemli örgütlenmelerden biri sivil 

toplumdur. Siyasal katılım, seçimlerde sadece oy kullanmak değildir. Siyasal partiler, bireylerin isteklerini meşru 

yoldan yönetime yansıtma aracıdır. Ancak bazı durumlarda siyasal partiler bu görevi yerine getirememektedirler. 

İşte böyle durumlarda bu açığı sivil toplum kuruluşları (STK) kapatmaktadır. STK aynı ilgi, istek ve endişeyi 

taşıyan bireyleri bir araya getirir (Çakın, 2008, 68). Sivil toplum kuruluşlarına katılma veya sivil toplum alanında 

faaliyette bulunma politika ile uğraşmak anlamına gelmez. Çünkü bireylerin bu alandaki faaliyetleri sonucunda 

toplumsal ilerlemenin sağlanması beklenir. Veya birey, toplumda değişmesini istediği konulardan dolayı sivil 

toplum alanında faaliyete girişmektedir. Ama sivil toplum kuruluşları elde etmek istediği değişimlerin 

gerçekleşmesi için siyasal erki elinde bulunduran taraflarla sık sık etkileşimde bulunma ihtiyacı duyduğundan 

STK katılımcısı bireyler de diğer bireylere göre siyaset alanıyla daha çok iletişim içinde olmaktadır. Bu 

bağlamda izleyecekleri yolu daha iyi belirlemek için STK üyeleri siyasal gündemi de daha sık takip 

etmektedirler. Bireyler STK faaliyetlerine katılırken artık “örgütlü toplum”a ait olmaktadırlar ki, bu, onları diğer 

bireylerden ayırır. Örgütlü toplum yapısının parçası olan bireyler ise daha yoğun düzeyde siyasal katılım 

gösterirler. Böylelikle, sivil toplum alanında aktif olan bireylerin siyasal katılım düzeyleri de yüksek olacaktır. 

5. SONUÇ 

Bu faktörler bireylerin siyasal katılım davranışında bulunmaları veya hiç bulunmamaları bağlamında belirleyici 

olmaları dolayısıyla önemlidir. Bireylerin siyasal katılımları bu faktörlerden sadece birine bağlı olarak 

gelişmemektedir. Genellikle, bu faktörlerin çoğunluğu birlikte bireye etki ederek onun katılımını yönlendirir. 

Örneğin, aynı eğitim seviyesine, mesleğe ve gelir düzeyine sahip kişiler etkenlik duygularının yüksek olup 

olmamasına bağlı olarak siyasal katılımlarını da farklı boyutlarda gerçekleştirmekte veya bu faktörlerden 

birkaçının olumlu/olumsuz yönde değişmesine bağlı olarak siyasal katılım düzeyi de değişmektedir. 

Aynı zamanda, bu faktörlerin bazıları bireylerin katılımlarına diğerleriyle kıyasla daha çok etki etmektedir. 

Kişisel etkenlik duygusu ve eğitim gibi faktörler bu bağlamda öne çıkmaktadır. Örneğin, eğitim seviyesi siyasal 

katılım için gelir düzeyi etkenine göre daha fazla belirleyicilik sağlamaktadır. 

Son olarak, siyasal davranışın öğrenilmesi açısından bu faktörleri araştırmak önemlidir. Demokrasinin 

gelişmişliği bireylerin siyasal süreçlere katılımının yaygınlığına bağlı olarak belirlenir. Böylesi bir yaygın 

katılım, hakların gelişebilmesi bakımından önemli olmakta, bunun sağlanması için ise toplumsal ilerlemeyi 

hedefleyen taraflarca siyasal katılıma olumsuz yönde etki eden faktörlerin öğrenilmesi ve ardından sorunları 

ortadan kaldırmak için çalışılması gerekir. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVES: The right to be protected in terms of honor and dignity of individuals is an inviolable right 

protected by law. Any act infringing on this right by taking advantage of the social network Facebook must bear 

legal consequences. A person who commits an act that offends the honor and dignity of another person, depending 

on the nature, extent, and implications of the incident, that act may be administratively sanctioned, compensated for 

damage when being sued in civil or prosecuted for criminal liability. 

KEYWORDS: honor, dignity; damages; sanction administrative violations; criminal prosecution, 

Facebook 

RESEARCH METHODS: The author uses analytical methods to analyze Vietnamese legal provisions on 

the proof of the damage in Civil law, administrative sanctions in Administrative law, and crimes in Criminal law. 

The synthesis method combines comments and expressing personal views to synthesize legal provisions related 

to the issue of insulting the honor and dignity of others through Facebook and social networks and present their 

opinions. Individual points on completing legal matters related to this issue. 

RESULT: The author presented the legal basis for protecting Facebook users from acts of insulting honor 

and dignity; stated and analyzed the Civil, Administrative, and Criminal law provisions as a legal corridor to protect 

users of the Facebook social network from harmful acts from others. In addition, the author also points out the 

specific situation of inadequacies in the provisions of the current law and then proposes perfect solutions. 

CONTENTS: 

Clause 1, Article 20 of the 2013 Constitution affirms: "Everyone has the right to inviolability of the body, to 

be protected by law in terms of health, honor, and dignity; to be free from torture, violence, persecution, and 

humiliation. Punishment or any other form of treatment that infringes upon the body, health, honor, and dignity". 

This is also stipulated in Clause 1, Article 34 of the Civil Code 2015: "The honor, dignity, and prestige of an 

individual are inviolable and protected by law." In addition, Clause 3, Article 16 of the Cybersecurity Law 2019 is 

also an essential legal basis for protecting the honor and dignity of individuals when recording: "Cyberspace 

information contains content that is humiliating, defamatory, or humiliating. False include: 

a) Serious offense against the honor, reputation, and dignity of others; 

b) Fabricated or untrue information infringes upon honor, reputation, and dignity or causes damage to lawful 

rights and interests of other organizations and individuals. 
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Currently, besides the development of all aspects of society, the Internet and social networks, typically 

Facebook, have increased rapidly in quantity and quality
1
. The convenience and widespread of Facebook lead to 

more and more people interacting through cyberspace. Many people have taken advantage of Facebook as a tool to 

carry out acts of insulting the honor and dignity of others, causing dire consequences for the offended individual and 

society. Anyone who infringes or offends the honor and dignity of others on social networks in general and 

Facebook, in particular, will be handled by the law. Depending on the nature, extent, and consequences, such acts 

may be administratively sanctioned, compensated for damage when subject to civil lawsuits, or examined for penal 

liability. Having to pay compensation for damage and be administratively approved or examined for penal liability 

are legal consequences that the person who commits acts of infringing upon the honor and dignity of others must 

bear before the law. 

Legal consequences of insulting the honor and dignity of others on Facebook 

First, the consequences must be compensated for the damage. 

Compensation for damage is a type of legal liability that a person who commits a civil law violation must 

bear when performing an act that infringes on social relations protected by civil law. Compensation for damage is the 

consequence of a breach of contract or acts causing damage outside the contract. Liability to compensate for wear 

outside the contract is a type of civil liability when the subject commits an illegal act causing damage to the life, 

health, property, honor, dignity, and reputation of the issue. Others are protected by law and must bear the legal 

responsibility caused by them. Thus, the person who offends the honor and dignity of others by taking advantage of 

Facebook must compensate the person he offended following civil law. 

Second, about the consequences of being sanctioned for administrative violations. 

In addition to being able to suffer the civil legal consequences as mentioned above, depending on the nature 

of the violation, the person who offends the honor and dignity of others on Facebook, if not to the extent of violating 

Criminal offenders, will be administratively sanctioned if there are sufficient legal grounds. The basis for sanctioning 

administrative violations is Decree 15/2020, stipulating penalties for administrative violations in the post, 

telecommunications, radio frequencies, information technology, and electronic transactions. 

Third, about criminal prosecution. 

                                                           
1
 Facebook is an American social media and online social networking service founded in 2004 and headquartered in Menlo Park, 

California. It was founded by Mark Zuckerberg, Harvard University students, roommates Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin 
Moskovitz, and Chris Hughes. Facebook is the leading social network in the world today and the number 1 in Vietnam. Social 
networking is meant to bring people from everywhere together. Where members interact with each other such as chatting, uploading 
photos, and commenting... Facebook removes all geographical distances like the Internet. 
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People who offend the honor and dignity of others on Facebook will be prosecuted for criminal liability if 

there are all signs of related crimes
1
. Depending on the specific case, this act may constitute the "Criminal of 

humiliating others" or "Slandering" specified in the Penal Code. 

Inadequacies and suggestions for improvement 

Firstly, on the matter of proving damage when offended 

According to the provisions of Civil Law
2
, damages caused by an infringement of the honor and dignity of 

an individual 
3
include: 

- Reasonable costs to limit and remedy the damage. That is the necessary expense for the withdrawal of 

publications with content that offends the honor and dignity of the victim; fees for the collection of documents and 

evidence proving that honor and dignity are infringed upon; train, car travel, rental accommodation (if any) at the 

average price in the locality where the work is performed, to request the competent authorities to verify the facts and 

correct them on the mass media; expenses for organizing public apology and rectification at the place of residence or 

workplace of the aggrieved person and other actual and necessary costs to limit and remedy the damage (if any). 

- Actual lost or reduced income. If before honor and dignity were infringed, the affected person had actual 

payment. Still, due to his integrity and dignity being violated, the violated person must perform work to limit and 

remedy the damage. Cause their primary income is forfeited or reduced, they are compensated for that lost or 

reduced real income. 

- Compensation for mental loss due to infringing upon honor and dignity. This amount is compensated to the 

victim himself. The affected person will be paid for the mental loss when goodness and grace are violated. 

Determining the level of cognitive loss must be based on the form of infringement (verbally or published in a written 

newspaper or a video press, etc.), the act of infringement, the extent of the spread of offensive information, etc. 

Thus, once honor and dignity are violated on Facebook, the offended person can request the competent Court 

to settle the lawsuit for compensation for non-contractual damages. At this time, the Court will base on the evidence 

provided by the aggrieved person to fix. Usually, in cases where honor and dignity are violated on Facebook, the 

victim should quickly record this incident by asking the prosecutor to make a mistake by noting what is happening 

on Facebook. The license will be a legal basis, valid for evidence throughout the dispute settlement process at the 

Court. Thus, in addition to the consequences of compensation for damage as above, Clause 3, Article 34 of the Civil 

Code 2015 stipulates: “Information that adversely affects the honor and dignity of individuals is published on the 

                                                           
1
 Criminal prosecution is to hold offenders accountable for the crimes they have committed. In other words, the application of 

criminal procedure measures through stages from prosecuting the case and prosecuting the accused to investigating, charging, and 
adjudicating to compel the person who has committed acts dangerous to society. The Penal Code stipulates that the criminal must be 
responsible for that act and must be punished. 
2
 Article 592 Civil Code 2015. 

3
 Damage caused by infringing upon honor, dignity and reputation includes damage caused by infringing upon an individual's honor, 

dignity and reputation; damage caused by infringing upon the honor and reputation of the organization. 
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mass media. They must be removed and rectified by the same mass media. If agencies, organizations, or individuals 

keep this Information, it must be destroyed. 

However, it is not easy for the offended person to prove the damages mentioned above, especially for non-

material damages. The legal corridor to protect the rights of the violated person already exists, but it may only work 

in some cases. To defend their honor and dignity, the offended person will have to spend a lot of time, effort, and 

money before being judged relatively by the Court. To solve this shortcoming, it is required that the state and the law 

join hands to build a more transparent, more detailed, and realistic legal corridor. For example, acts of offending 

others on Facebook such as cursing, smearing, disparaging, slandering...if it happens unfounded, the law should 

stipulate that it is already a form of damage, not a form of damage. The offended person must prove it. 

Second, about the level of administrative violations. 

As mentioned above, the basis for sanctioning administrative violations is Decree 15/2020 on sanctioning 

administrative violations in the post, telecommunications, radio frequencies, information technology, and 

transportation. Electronic translation. Accordingly, Article 101 of Decree 15/2020 stipulates as follows: 

"1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for taking advantage of 

social networks to commit one of the following acts: 

a) Providing and sharing fake information, untruthful information, distorting, slandering, insulting the 

reputation of agencies or organizations, honor and dignity of individuals; 

b) Providing and sharing information that promotes customs, superstitions, superstitions, hedonism, and 

debauchery, which are not suitable for the nation's acceptable customs and traditions; 

c) Providing and sharing information detailing the action of slashing, killing, accidents, horror, and horror; 

d) Providing, sharing fabricated information, causing confusion among the people, inciting violence, crimes, 

social evils, gambling or serving to gamble; 

dd) Providing or sharing journalistic, literary, artistic works, or publications without the consent of the 

intellectual property right holder, or have not yet been allowed to circulate or have had the decision to ban 

circulation; or confiscation; 

e) Advertise, propagate, and share information about banned goods and services; 

g) Providing and sharing Vietnam map images but not showing or improperly expressing national 

sovereignty; 

h) Providing and sharing links to online information with prohibited content. 

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for disclosing information on 

the list of State secrets, personal secrets, and other secrets which are not severe enough to be prosecuted for criminal 

liability. The. 

3. Remedial measures: 
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The forcible removal of untrue or misleading information or information that violates the law due to the 

commission of violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article.” 

The above regulation shows that the legal basis for sanctioning administrative violations regarding using the 

Facebook social network to offend the honor and dignity of others is point a, Clause 1, Article 101 of Decree 

15/2020
1
. Violators will be fined an amount corresponding to the offense they have caused to others. However, at 

present, the administrative penalty level has two issues that need to be improved: 

Firstly, the acceptable level for the offending behavior of an individual is still light, so it is not enough of a 

deterrent. Therefore, to ensure an effective fight against administrative violations, it is necessary to raise the 

acceptable level even higher, double the current level, for example. The economic penalty is not a perfect choice, but 

it will be highly effective; the administrative penalty in the field of road traffic is a typical example. 

Second, it is necessary to prescribe fines appropriate to the seriousness of the offense. That means that 

Decree 15/2020 needs to redefine the acceptable level to suit the behavior of the violating individual by dividing it 

into different good groups. The more serious the behavior, the higher the fine. And, of course, when the matter is so 

severe that there are signs of crime, it will have to be criminally handled. 

Third, about crimes when offending the honor and dignity of others 

Depending on the specific case, this act may constitute "Criminal humiliation of others" or "Criminal 

slander" specified in the Penal Code
2
. As for the "crime of humiliating others," this is a crime defined in article 155 

of the Penal Code, according to which: 

"first. Those who seriously offend the dignity and honor of others shall be subject to a warning, a fine of 

between VND 10,000,000 and 30,000,000, or non-custodial reform for up to 3 years. 

2. Committing the crime in one of the following circumstances, the offenders shall be sentenced to between 3 

months and two years of imprisonment: 

a) Committing the crime twice or more; 

b) Against 02 or more people; 

c) Abusing positions and powers; 

d) Against persons on official duty; 

dd) Against the person who teaches, nurtures, takes care of, and cures their illness; 

                                                           
1
 This fine is applied to administrative violations of the organization. If an individual commits a breach like that of an organization, the 

acceptable level is 1/2 of the satisfactory level imposed on the organization (Based on Article 4 of Decree 15/2020). 
2
 To protect ourselves from serious insults, when we detect an offense with signs of a crime, we can make a report of that behavior to 

the police agency to handle it in the correct order. Law. The sequence of procedures is as follows: 
First, make a denunciation, clearly stating the offense and submit it to the competent police agency for settlement; 
Secondly, after receiving the rebuke, the police agency will be obliged to verify, investigate and handle to protect your legitimate 
rights and interests. 
Thirdly, if there are enough grounds, the competent authorities will proceed to prosecute the case to investigate and clarify the 
criminal act and settle it by the law. 
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e) Using computer networks or telecommunications networks, or electronic means to commit crimes; 

g) Causing mental and behavioral disorders of the victim from 11% to 45%. 

3. Committing the crime in one of the following circumstances, the offenders shall be sentenced to between 

02 and 05 years of imprisonment: 

a) Causing mental and behavioral disorders of the victim 46% or more; 

b) Causing the victim to commit suicide. 

4. Offenders may also be banned from holding specific posts, practicing certain professions, or doing certain 

jobs for 1 to 5 years." 

According to the provisions of the above crime, acts of seriously infringing upon the dignity and honor of 

others may be committed under the following actions: 

- Verbal expression: through Facebook, directly or indirectly lead others to "accompany" insults, swear in a 

vulgar, obscene, insulting, disparaging manner ... right, the dignity of others to lower the honor and dignity of the 

victim, and at the same time making the victim feel humiliated in front of others and society. This behavior must be 

done publicly on the social network Facebook; the more famous the Facebook page, the wider the spread and the 

higher the humiliation effect. 

 - Expressed by deeds: including acts of infamy, threats (with or without vulgar words) to the victim in front 

of a crowd to shame. Or take advantage of Facebook to influence or misunderstand, orient a part of the online 

community to "follow" their intentions to humiliate the victim. 

The above acts and tricks are only intended to humiliate, not for other purposes. If the front of humiliating 

others constitutes an independent crime, depending on the specific case, the offender will be examined for penal 

liability for the crime of humiliation and the crime corresponding to the act committed; thus, if the offending person 

is criminally handled for humiliating others through Facebook. As a result, they must bear criminal responsibility, 

which is the penalty. Taking advantage of the Facebook network to commit a crime becomes an aggravating 

circumstance for this type of crime, with a prison sentence of 3 months to 2 years. 

In addition, if fabricating or spreading things known to be untrue to offend the dignity and honor of others 

seriously, the violators will be prosecuted for penal liability for the "crime of slander" prescribed by law. Article 156 

of the Penal Code: 

The act of fabricating or spreading is giving untrue information, thinking up something that is not true about 

others, such as: if you don't embezzle, say it's embezzlement. If you don't have an illicit relationship, then accuse it. 

The report is an illegal relationship... The form of giving out the above information must be through the social 

network Facebook, taking advantage of the reliable pervasive power of Facebook to achieve high efficiency. 

Offenders see Facebook as a criminal tool to achieve their goals. 
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Thus, like the crime of humiliating others, if the slanderer is criminally handled for slander by using 

Facebook, the consequences must bear criminal responsibility, which is the penalty. Taking advantage of the 

Facebook network and viewing Facebook as a tool to commit crimes becomes an aggravating circumstance for this 

type of crime with a prison sentence of 1 to 3 years. The offenders may also be subject to a fine between VND 

10,000,000 and 50,000,000, a ban from holding specific posts, practicing certain professions, or doing certain jobs 

for one to five years. 

The shortcoming of these two crimes is that the prison sentence is still light, not commensurate with the 

behavior and consequences, so the level of deterrence is low. Besides, not many acts offend the honor and dignity of 

others and are criminally handled for many reasons. Currently, the internet and Facebook are growing, and it is 

necessary to criminalize acts that offend the dignity and honor of others when there are enough signs. Criminal 

punishment is the most profound deterrent measure, contributing to maintaining order and security on Facebook and 

the online environment. The aggravation of criminal responsibility for these two crimes is necessary. 

CONCLUSION: Any individual who infringes upon the honor and dignity of others by taking advantage 

of the Facebook social network must bear the legal consequences of the offense committed. It may be a civil, 

administrative, or criminal law violation, and they must be held responsible for their transgressions. Depending 

on the nature, extent, and consequences of occurrence, such acts may be administratively sanctioned, 

compensated for damage when subject to civil lawsuits, or, most seriously, be examined for penal liability. 

Within the framework of the article, the author presented the legal basis for the protection of Facebook users 

from acts of insulting their honor and dignity; stated and analyze the provisions of the Civil, Administrative, and 

Criminal law as a legal corridor to protect Facebook social network users from harmful acts from others. In 

addition, the author also points out the shortcomings in the current legal provisions and then proposes complete 

solutions from which to want a clean social network environment, a legal corridor. Firmly protect users of the 

social network Facebook. 
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ÖZET 

Türkiye’de bakanlık örgütlenmesinde müsteşarlık modeli bulunmaktaydı. Müsteşar bakanlık faaliyetlerinde 

bakana yardımcı olmaktaydı. Fakat müsteşarın bakanın en yakın çalışma arkadaşı olmasına rağmen bakan 

tarafından atanmaması, bir başka bakanın atadığı müsteşar ile çalışılmak zorunda kalınılması gibi nedenlerle 

müsteşarlık makamı çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. 2011 yılında bakana yardımcı olmak üzere bakan 

yardımcılığı getirilmiştir. Bir müddet bakan yardımcısı ve müsteşar birlikte çalışmışlardır. 2018 yılında yapılan 

değişiklikle müsteşarlık ve müsteşar yardımcılığı tamamen kaldırılmıştır. Bakan yardımcısı sayısı birden çok 

olarak düzenlenmiştir. Bakan yardımcılarının sayısının birden fazla olması bakan yardımcıları arasında bir 

uyuşmazlık çıktığında sorunun çözümünün bakana bırakılması durumu da çeşitli eleştirilere yol açmıştır. 

Bakanlık içinde bakan yardımcıları arasında mücadeleler olduğu ifade edilerek bu sorunun çözüme 

kavuşturulması gerektiği belirtilmektedir. Bu bağlamda bakan baş yardımcılığı makamı tahsis edilerek bakan 

yardımcılarını bakan baş yardımcılarının astı konumunda olması önerilmektedir. Ayrıca bakan yardımcılarının 

atanması konusunda da birtakım sorunlar olduğu görülmektedir. Bakan tarafından atanmayan veya atanması için 

bakan tarafından Cumhurbaşkanına önerilmeyen bakan yardımcıları ile bakan arasında sorunlar olduğu da 

kamuoyunda iddia edilmektedir. Bakanın kendi yardımcılarının atanması konusunda bir yetkiye sahip olması, 

bakanlık hiyerarşisi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle bakan yardımcılarının atanması konusunda 

bakana, Cumhurbaşkanına önerme yetkisi verilmesi uygun görülmektedir. Çalışmada bakan yardımcılarının 

atanması ve örgütlenmesi konusunda yeni bir model önerisinde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bakan, Bakan Yardımcısı, Bakan Başyardımcısı, Cumhurbaşkanı. 

 

RESTRUCTURING DEPUTY OF MINISTERS OFFICES: CHIEF DEPUTY OF MINISTER MODEL 

 

ABSTRACT 

In Türkiye, there was an undersecretariat model in the organization of the ministry. The Undersecretary was 

assisting the minister in ministry activities. However, the office of the undersecretary has been subjected to 

various criticisms due to the fact that the undersecretary was not appointed by the minister despite being the 

minister's closest colleague and that it was necessary to work with an undersecretary appointed by another 
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minister. In 2011, the deputy minister was appointed to assist the minister. The deputy minister and the 

undersecretary worked together for a while. With the amendment made in 2018, the position of undersecretary 

and deputy undersecretary was completely abolished. The number of deputy ministers is arranged as more than 

one. The fact that the number of deputy ministers is more than one, and when a conflict arises between the 

deputy ministers, leaving the solution of the problem to the minister has also led to various criticisms. It is stated 

that there are struggles between the deputy ministers within the ministry and that this problem should be 

resolved. In this context, it is suggested that the deputy ministers should be subordinate to the chief deputy 

ministers by assigning the office of chief deputy minister. There are also some problems in the appointment of 

deputy ministers. It is also claimed in the public that there are problems between the ministers and the deputy 

ministers who are not appointed by the minister or are not recommended to the President by the minister. It is 

extremely important for the ministerial hierarchy that the minister has the authority to appoint his own deputies. 

For this reason, it is considered appropriate to give the minister the authority to propose to the President 

regarding the appointment of deputy ministers. In the study, a new model is proposed for the appointment and 

organization of deputy ministers. 

Keywords: Minister, Deputy of Minister, Chief Deputy of Minister, President. 

1.GİRİŞ 

Türkiye’de bakan yardımcılığı 2011 yılında yapılan düzenlemelerle idari teşkilat yapısına girmiştir. 

Bakan yardımcılığından önce müsteşar ve müsteşar yardımcıları bulunmaktaydı. Müsteşarlık makamı ilk olarak 

1937 yılında siyasi müsteşarlık olarak getirilmiş ancak siyasi müsteşarlığın istenilen neticeleri 

gerçekleştirememesi üzerine kısa bir süre sonra kaldırılmıştır.  

Siyasi müsteşarlığın kaldırılmasından sonra müsteşarlık makamı idari müsteşarlık olarak bakanlıklarda 

yer almaya devam etmiştir. Müsteşarlar bakandan sonra bakanlıklarda en yüksek hiyerarşik amir konumunda 

bulunmaktaydı. Müsteşar, bakana görevlerinde yardımcı olarak bakanlığın hizmetlerini, bakanın emir ve 

yönlendirmeleri kapsamında yerine getirmekteydi.  

2011 yılında yapılan değişiklikle, bakanlıklarda bakan yardımcılığı makamı oluşturulmuştur. Bakan 

yardımcıları, bakana bakanlıkla ilgili görevlerinde yardımcı olmak üzere atanmaktadır. Bakan yardımcılığının 

getirilmesinden sonra bir süre bakanlıklarda müsteşar ve bakan yardımcıları birlikte görev yapmıştır.  

Türkiye’de 16 Nisan 2017 referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimleriyle hükümet sisteminde değişikliğe 

gidilerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili Anayasa 

değişikliğinin halkoylaması ile kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum değişiklikleri 

kapsamında müsteşarlık ve müsteşar yardımcılığı makamı kaldırılmış bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakan yardımcılığı konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Bakan yardımcılarının bizzat Cumhurbaşkanı kararıyla atanması usulü benimsenmiştir.  
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Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakan yardımcılığı hususunda bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu 

çalışmada bakan yardımcıları noktasında yaşanan sorunlara yönelik yeni bir yapılanma model önerisi 

sunulmuştur.  

2.TÜRKİYE’DE BAKAN YARDIMCILIĞI 

Türkiye’de bakanlık teşkilatında 2011 yılında oluşturulan bakan yardımcılığından önce müsteşar ve 

müsteşar yardımcıları bulunmaktaydı. 2011-2018 arasında ise, müsteşar ile birlikte bakan yardımcısı birlikte 

görev yürütmüştür. Türkiye’de müsteşarlık makamı, siyasi müsteşarlık makamı olarak ilk defa 1937 yılında 

uygulamaya geçirilmiştir. 1924 Anayasasının ilgili maddelerinin değiştirilmesi konusundaki kanun teklifi, 

04.03.1937 tarihinde sunulmuştur (Karcı ve Kemahli, www.researchgate.net). 05.02.1937 tarihinde kabul edilen 

3115 sayılı kanunla 1924 Anayasasında yapılan değişiklikle siyasi müsteşarlık makamı getirilmiştir (Kayar, 

www.yayed.org). Siyasi müsteşarlar, TBMM üyeleri arasından Başbakan tarafından seçilerek 

Cumhurbaşkanı’nın onayı ile atanmaktaydı (Birlik, 2010: 58; Karcı ve Kemahli, www.researchgate.net). Siyasi 

müsteşarlık makamı beklenen sonuçları vermemiş ve yaklaşık 8 aylık bir uygulamadan sonra 29.11.1937 

tarihinde kaldırılmıştır (Turan, 1999: 34; Övgün, 2007: 814). Siyasi müsteşarlar görevlerini bakanlara ve idari 

müsteşarlara devretmişlerdir (Övgün, 2007: 889; Bölükbaşı, 2021: 288). Türkiye’de daha sonrasında idari 

müsteşarlık makamı düzenlenmiştir. Bakanlıklarda bakandan sonra en üst makam olarak müsteşarlar 

bulunmaktaydı (Bölükbaşı, 2021: 288). Müsteşar bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini 

bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve 

yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyip yürütürdü. Müsteşar bu amaçla bakanlık teftiş 

kurulu hariç olmak üzere bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri vererek bunların uygulanmasını ve 

gözetlenmesini sağlamaktaydı. Müsteşar bu hizmetlerin yürütülmesinden bakana karşı sorumluydu (3046 Sayılı 

Kanun, Md.22).  

Müsteşarlık makamının müsteşar yardımcıları bulunmaktaydı. Müsteşardan sonra müsteşar yardımcıları 

alt hiyerarşik amirler konumundaydı. Müsteşar yardımcılarına bakanlıkların teşkilat kanunlarında yer 

verilmekteydi (Bölükbaşı, 2021: 300). 

Türkiye’de bakan yardımcılığı ise 03.06.2011 tarihli 643 sayılı KHK ile 3046 sayılı Bakanlıkların 

Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanuna eklenen 21\A maddesiyle yeni bir statü olarak getirilmiştir (Acar, 

Kırışık ve Ateş, 2016: 761; Uyanık, 2012: 101).  

Bakan yardımcıları, bakana bağlı olarak (Milli Savunma Bakanı dahil) bakana ve bakanlığa verilen 

görevlerin yerine getirilmesinde bakana yardımcı olmak üzere bakan yardımcısı olarak atanmaktadır. Bakan 

yardımcıları görevlerinin yerine getirilmesinden bakana karşı sorumludur (Dik, 2013: 126; 643 Sayılı KHK, 

Md.21\A). Bakan yardımcıları müşterek kararnameyle atanmaktaydı (Karcı ve Kemahli, www.researchgate.net). 

http://www.researchgate.net/
http://www.yayed.org/
http://www.researchgate.net/
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Bakan yardımcılarının görev süresi hükümetin görev süresiyle sınırlı bulunmaktaydı. Hükümetin görevi sona 

erdiğinde bakan yardımcılarının da görevi sona ermekteydi (Yılmaz, 2013: 38).  

Bir süre bakan yardımcısı ve müsteşar birlikte çalışmışlardır. 2018 yılında yapılan değişiklikle 

müsteşarlık ve müsteşar yardımcılığı tamamen kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabulünden 

sonra müsteşarlık makamı tamamen kaldırılmıştır (Bölükbaşı, 2021: 290).  

3.BAKAN YARDIMCILARININ ATANMASI 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanına üst kademe kamu yöneticilerini atama ve 

görevden alma yetkisi verilmiştir. 1982 Anayasası’nın 104. maddesinde Üst kademe kamu yöneticilerini atar, 

görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 

düzenleyeceği belirtilmektedir. 

Cumhurbaşkanının bu yetkisi 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 

Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenmiştir. Bu kararnamede I sayılı cetvelde yer 

alan kadro, pozisyon ve görevlerin Cumhurbaşkanı kararıyla atanacağı belirtilmektedir (3 Sayılı CB 

Kararnamesi, Md.2). Bakan yardımcıları da I sayılı cetvelde düzenlenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla da bakan 

yardımcılarının atanması da Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır.  

3 sayılı CB Kararnamesinde I sayılı cetvelde yer alanların görev süresinin atandıkları tarihte görevde 

bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyeceği belirtilmektedir. Cumhurbaşkanının görevi sona 

erdiğinde bu cetvelde yer alanlarında görevinin sona ereceği belirtilmektedir (3 Sayılı CB Kararnamesi, Md.4). 

Görüldüğü gibi bakan yardımcıları da bu cetvelde düzenlenmiş bulunduğu için görev süresi Cumhurbaşkanının 

görev süresiyle sınırlı bulunmaktadır.  

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 504. Maddesinde 

görevleri düzenlenmiştir. Bakan yardımcıları, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini 

bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve 

yıllık programlara, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine, mevzuat hükümlerine uygun 

olarak düzenleyip yürüteceği belirtilmiştir. Bakan yardımcılarının bakanlık teftiş kurulu hariç bakanlık 

kuruluşlarına gereken emirleri verip bunların uygulanmasını gözetip sağlayacağı ifade edilmiştir. Bakan 

Yardımcıları belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumlu olacağı belirtilmiştir (1 Sayılı CB 

Kararnamesi, Md. 504).  

Bakan yardımcısı sayısı bakanlıklara göre değişebilmektedir. 
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Tablo 1: Bakanlıklarda Bakan Yardımcısı Sayısı 

Adalet Bakanlığı 4 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 4 

Dışişleri Bakanlığı 3 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 3 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 

İçişleri Bakanlığı 3 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 

Milli Eğitim Bakanlığı 4 

Milli Savunma Bakanlığı 4 

Sağlık Bakanlığı 4 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3 

Tarım ve Orman Bakanlığı 4 

Ticaret Bakanlığı 4 

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 3 

Kaynak: (Öztürk, 2022: 296).  

Görüldüğü gibi bakanlıklarda toplam 62 bakan yardımcısı bulunmaktadır.  

4.BAKAN BAŞYARDIMCILIĞI OLUŞTURULMASI 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakan yardımcıları arasında koordinasyon sorunu bulunduğu 

belirtilmektedir. Cumhurbaşkanlığı tarafından bakanlıklara müsteşarlık müessesesinin kaldırılmasının 

kurumlarına nasıl yansıdığına dair soru yöneltilmiştir. Verilen cevaplarda bakan yardımcıları arasındaki görev 

dağılımının koordinasyon sorununa yol açtığı ifade edilmiştir (Necip, 2019).  

Bakan yardımcılarının yetkisi bulunduğu halde imza atmaya çekindiği ve bakana danışmadan adım atmak 

istemedikleri ifade edilmektedir (www.ensonhaber.com, 2022). Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay en geç 

haftada bir bakan yardımcıları arasında koordinasyon toplantısı yapılarak toplantı sonuçlarının bakana 

raporlanması gerektiğini belirtmiştir (www.iha.com.tr, 2022).  

Bakan yardımcıları arasındaki koordinasyon sorununun çözümüne yönelik bakan başyardımcılığı 

getirilebilir. Bakan başyardımcısı diğer bakan yardımcılarının üzerinde bir konum olarak bakan yardımcıları 

arasındaki koordinasyonu sağlayabilir. Bakan başyardımcısı bakan yardımcılarını kontrol etme, yönetme, 

denetleme, bakan ve bakan yardımcıları arasındaki iletişimi sağlayabilir (Öztürk, 2022: 297).  

5.SONUÇ 

Türkiye’de bakan yardımcılığı makamı 2011 yılında getirilmiş olup öncesinde müsteşar ve müsteşar 

yardımcıları bulunmaktaydı. Müsteşarlık makamı, ilk olarak siyasi müsteşarlık olarak düzenlenmiş ancak 

beklenen sonuçları veremeyince kısa bir süre sonra siyasi müsteşarlık kaldırılmıştır. Bakanlıklarda idari 

müsteşarlık uygulaması devam ettirilmiştir.  

https://www.ensonhaber.com/politika/cumhurbaskanligi-sisteminde-revizyon-gundemde
http://www.iha.com.tr/
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Müsteşarlar bakanlıklarda bakandan sonra en yüksek hiyerarşik amir konumunda bulunmaktaydı. 

Müsteşar bakana görevlerinde yardımcı olarak bakanlık hizmetlerini bakanın emirleri doğrultusunda yerine 

getirmekteydi.  

2011 yılında yapılan düzenlemelerle bakan yardımcılığı makamı getirilmiştir. Bakan yardımcıları bakana 

bakanlıkla ilgili görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olma amacıyla atanmaktadır. Bakan yardımcısı ve 

müsteşar bir süre birlikte çalışmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesiyle 2018 yılında 

müsteşar ve müsteşar yardımcıları makamı kaldırılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakan yardımcılarının bizzat Cumhurbaşkanının kararıyla 

atanması usulü benimsenmiş bulunmaktadır. Bakan yardımcılarının görev süresi Cumhurbaşkanının görev 

süresiyle sınırlı bulunmaktadır. Bakanlıklarda toplamda 62 bakan yardımcısı bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakan yardımcıları arasında koordinasyon sorunu bulunduğu 

belirtilmektedir. Bakan yardımcıları arasındaki koordinasyon sorununun çözümüne yönelik bakan 

başyardımcılığı getirilmesi uygun olacaktır. Bakan başyardımcısı, bakan yardımcıları üzerinde bir hiyerarşik 

makam olarak bakan yardımcılarının koordinasyonunu sağlayacaktır.  

Bakan yardımcılarının Cumhurbaşkanı kararı ile atanması, bu atamada bakanın hiçbir yetkisinin 

olmaması çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bakanın hiyerarşisi altında olan bakan yardımcılarının atanmasında 

bakanın da teklif etme yetkisinin bulunması gerekmektedir. Bakan başyardımcılığı ve bakan yardımcılarının 

atanmasında bakanın atama teklifinde bulunması ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak atanması, 

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yapısı ve bakanlık teşkilatının hukuki yapısının korunması açısından önemli 

görülmektedir. 
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ÖZET 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde politika kurulları ve ofisler kurulmuştur. Politika kurulları, çeşitli politika 

alanlarında politika üretme faaliyeti yürütmesi amacıyla kurulmuş kuruluşlardır. Ofisler ise dört alanda 

oluşturulmuştur. Bunlar; Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ofisi, Finans Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisidir. İnsan 

kaynakları, Türkiye açısından son derece önemlidir. İnsan kaynaklarının tasnifinin yapılması, planlanması, 

ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının niteliklerinin belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan insan kaynağına göre eğitim 

planlamasının yapılması çok önemli bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. İnsan Kaynakları Ofisi, 

Türkiye’nin insan kaynaklarının belirlenmesi, insan kaynağı ihtiyaçlarının oluşturulması, insan kaynaklarının 

yetiştirilmesi gibi insan kaynakları ile ilgili çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermek ve planlamalar yapmak üzere 

kurulmuş önemli bir kuruluştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının 

belirlenmesi, yetiştirilmesi, insan kaynaklarının planlamasının yapılması konularında faaliyet göstermek 

açısından son derece önemli bir ofis olan İnsan Kaynakları Ofisinin kurulduğunu görmekteyiz. İnsan Kaynakları 

Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile giderek artan ve çeşitlenen insan kaynağı ihtiyacını belirleme ve 

oluşturma açısından önemli bir role sahiptir. Çağımızda büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşüm 

sonucunda geçmişte olmayan çok farklı iş kolları ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu yeni iş kolları, yeni iş 

gücünü ve yeni insan kaynağı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. İhtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının 

oluşturulması için İnsan Kaynakları Ofisinin çalışmaları geleceğin planlaması rolünü göstermektedir. Çalışmada 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan insan kaynakları ofisinin üstlendiği rol analiz edilecektir. 

Anahtar kelimeler: İnsan Kaynakları Ofisi, İnsan Kaynakları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. 

THE ROLE OF THE HUMAN RESOURCES OFFICE IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT 

SYSTEM 

ABSTRACT 

Policy boards and offices have been established in the presidential system. Policy boards are organizations 

established to carry out policy-making activities in various policy areas. The offices were created in four areas. 

These; Digital Transformation Office, Investment Office, Finance Office and Human Resources Office. Human 

resources are extremely important for Türkiye. Sorting and planning of human resources, determining the 

qualifications of the human resources needed and planning training according to the human resources needed 

stand before us as a very important obligation. The Human Resources Office is an important organization 
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established to carry out activities and plans in a wide variety of areas related to human resources, such as 

determining Türkiye's human resources, creating human resource needs, and educating human resources. We see 

that the Human Resources Office, which is an extremely important office in terms of determining the human 

resources needed in the presidential system, educating them, and planning human resources, has been 

established. The Human Resources Office has an important role in terms of determining and creating the ever-

increasing and diversifying human resource needs with the Presidential System. A great transformation is taking 

place in our time. As a result of this transformation, many different business lines emerge that were not in the 

past. These emerging new business lines reveal the need for a new workforce and new human resources. The 

work of the Human Resources Office to create the necessary qualified human resources shows the role of future 

planning. In this study, the role of the human resources office established with the Presidential System will be 

analyzed. 

Keywords: Human Resources Office, Human Resources, Presidential System. 

1.GİRİŞ 

Türkiye’de hükümet sistemi değişikliğine gidilerek 16 Nisan 2017 referandumu ve 24 Haziran 2018 genel 

seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yasama, 

yürütme ve yargıda önemli değişiklikler yapılmıştır.  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle özellikle yürütme alanında önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme organındaki çift başlılık sona erdirilmiş, tek başlı yürütme 

örgütlenmesine geçilmiştir. Böylelikle Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşmakta olan yürütmede 

Bakanlar Kurulu kaldırılmıştır.  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanına uygulamak istediği proje ve politikalarını daha 

etkin bir şekilde yürütebilmesi için Cumhurbaşkanlığı teşkilatında yeni yapılar getirilmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı teşkilatında Cumhurbaşkanına bağlı olarak 

çalışan ofisler kurulmuştur. Bu ofisler; Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ofisi, Finans Ofisi ve İnsan Kaynakları 

Ofisi olmak üzere dört adettir.  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ofisler, kendi alanlarıyla ilgili fikir, proje geliştirmekte ve bu 

projeleri uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır. Bu ofislerden biri olan İnsan 

Kaynakları Ofisi, Türkiye’nin insan kaynağının ortaya konulması, insan kaynağının geliştirilmesi, genç 

yeteneklerin keşfedilmesi gibi pek çok konuda önemli projeler geliştirerek bu alanlara önemli katkılar 

sağlamaktadır. Bu çalışmada İnsan Kaynakları Ofisinin faaliyetleri ortaya konularak bu ofisin Cumhurbaşkanlığı 

hükümet sistemindeki rolü analiz edilmiştir.  

2.İNSAN KAYNAKLARI OFİSİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ 
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Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı yeniden düzenlenerek bu teşkilat 

içerisinde yeni kurum ve kurullar oluşturulmuştur. Bu kurumlardan birisi de Cumhurbaşkanlığı ofisleridir 

(Nacak, 2021: 1023). Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel 

kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ofis yapısı getirilmiştir (Özdemir, 2021: 292). Cumhurbaşkanlığı 

hükümet sisteminde Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, Yatırım Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi kurulmuştur 

(Acar, 2021: 1030; 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Md. 525\1). 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ofislerin merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Ofisler gerekli görmesi 

durumunda yurt içinde ve yurt dışında çalışma bürosu açabilmektedir (1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 

Md. 525\2). 

Ofislerin başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır (Nacak, 2021: 1026). Ofislerin başkanı, en üst 

amiri olup ofisin genel yönetim ve temsilinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Ofislerde Başkana yardımcı 

olmak üzere başkan yardımcısı görevlendirilebilmektedir (1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Md. 

528\1,6). 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde oluşturulan ofislerin en önemli görevi, kamu politikalarının 

oluşturulmasında Cumhurbaşkanı’na yardımcı olmaktır (Nacak, 2021: 1023). Ofisler görev alanına giren 

hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarını koordine etmek, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu 

iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmak, bunun için gerekli 

toplantı veya diğer organizasyonları yapmak, uluslararası alanda yapılan çalışmalara iştirak etmek ve ülkemizi 

temsil etmekle görevli ve yetkilidir (1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Md. 528\7). 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kurulan ofislerden biri de İnsan Kaynakları Ofisidir Bu ofisin oldukça 

önemli görev ve yetkileri bulunmaktadır. Bu görev ve yetkiler (Değirmenci, 2021: 138; 1 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Md. 527/D) : 

 Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkarmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim 

faaliyetlerini yürütmek 

 Kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi ve diğer modern insan kaynağı yönetim 

modellemelerinin hayata geçirilmesi için projeler geliştirmek 

 Kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması için gerekli projeleri üretmek ve çalışmalar 

yapmak 

 Türkiye’nin vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesini 

sağlamaya yönelik projeler üretmek 

 Özel yeteneklerin keşfini sağlamak ve yetenek yönetimi projelerini yürütmek.  

 Politika kurullarının öncelediği alanlarda küresel düzeyde insan kaynağının tespitini yaparak milli 

projelere kazandırılmasını sağlamak 



47 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

 Verimliliğin artırılması için insan kaynakları planlamasına yönelik çalışmalar yapmak.  

 Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmaktır.  

Şekil 1: İnsan Kaynakları Ofisi Organizasyon Şeması 

 

Kaynak: (www.cbiko.gov.tr, 2022).  

İnsan Kaynakları Ofisinin hizmet birimleri ise İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi Başkanlığı, 

Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı, Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynağı 

Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Projeler ve Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yönetim 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğidir (Yıldırım, 2022: 167; 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi, 2018: 527\E). 

3.İNSAN KAYNAKLARI OFİSİNİN FAALİYETLERİ 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ofislere farklı konularda proje geliştirme, mevcut olan projelerin 

takibini yapma, bazı konuların öncülüğünü yaparak girişimlerde bulunma ve raporlama yapmak görevleri 

verilmiştir (Ocak, 2019: 169). İnsan Kaynakları Ofisi oluşturulmasından bu yana Türkiye’de insan kaynağının 

gelişimini sağlamak için faaliyetler yapmaktadır (Yıldırım, 2022: 171). İnsan Kaynakları Ofisi tarafından bu 

kapsamda çeşitli projeler yapılmıştır. Bu projeler E-İnsan, İstanbul HR Forum, Uzaktan Eğitim Kapısı, Kariyer 

Kapısı, Ulusal Staj Programı, Yetenek Her Yerde, Talentforbız, Söz Yetenekte, Kariyer Planlama Dersi, Üni-

Veri, Danışman Bilgi Sistemi, Eğitim ve Geliştirme Faaliyet Raporu, Eğitim İhtiyaç Analizi ve Kamu-Veri’dir 

(www.cbiko.gov.tr, 2022).  

E-İnsan projesi sayesinde kamu ve özel sektörün iş ve staj imkanlarına, kamuda çalışanlar için sertifikalı 

eğitimlere ve Türkiye’nin her bölgesinde yapılan etkinliklere, eğitici içeriklere ve kariyer fuarlarına tek noktadan 

erişilebilmektedir (www.cbiko.gov.tr, 2022).  

İstanbul HR Forum, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenli olarak yapılacak olan 

uluslararası forumdur. Söz konusu forumla insan kaynakları profesyonelleri arasında bir köprü oluşturularak, 

ulusal ve uluslararası düzeyde başarısı kanıtlanmış insan kaynakları uygulamalarının paylaşılması, farklı kurum 

https://www.cbiko.gov.tr/kurumsal/organizasyon-semasi
http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
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ve organizasyonlardan temsilcilerin bir araya gelerek kalkınma odağında geleceğin insan kaynakları için 

stratejiler geliştirmesi ve bu alanda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır (www.cbiko.gov.tr, 2022).  

Uzaktan Eğitim Kapısı, kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması 

için hazırlanmıştır. Bu kapı tüm kamu kurumlarının hizmetine sunulan yerli ve milli dijital eğitim platformudur. 

Bu platform ile çalışan eğitiminde fırsat eşitliği sağlanması, insan kaynağı verimliliği ile eğitim ve geliştirme 

faaliyetleri kalitesinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu platformdan, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı olmak üzere, 17 

Bakanlık, 10 başkanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili, koordine tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve 

üniversiteler yararlanabilmektedir (www.cbiko.gov.tr, 2022). 

Kariyer Kapısı, iş ve staj ilanlarının kamuoyuna şeffaf ve etkin bir şekilde paylaşılması, kamu 

istihdamında yetkinlik ve liyakatin artırılmasına yönelik e-Devlet entegrasyonu ile geliştirilen dijital kariyer 

platformudur (www.cbiko.gov.tr, 2022). 

Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda kamu kurumları ve 

özel sektörden gönüllü işverenlerin iş birliği içerisinde liyakat esaslarına uygun ve fırsat eşitliği temelinde 

öğrencilere yönelik yürütülen staj programıdır (www.cbiko.gov.tr, 2022). 

Yetenek Her Yerde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle ilki 2019 yılında düzenlenen 

üniversiteler, kamu-özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile yapılan kariyer etkinlikleridir 

(www.cbiko.gov.tr, 2022). 

Talentforbız, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle düzenlenmekte ve Türkiye’nin dünya 

çapındaki yetenekler için bir cazibe merkezi haline gelmesini destekleyen kariyer etkinlikleridir. Bu proje 

sayesinde Türk kurum ve kuruluşları, genç yetenekleri kariyer fırsatlarından haberdar etme, kurumlarını ve 

Türkiye’yi tanıtma fırsatı bulmaktadır (www.cbiko.gov.tr, 2022). 

Söz Yetenekte, Türkiye’de yürütülen mega projeler ve bu projelerdeki kariyer imkanları genç yeteneklere 

tanıtılmaktadır. Bu sayede projede yer alan genç yetenekler, YTNK.TV üzerinden yapılan canlı yayınlar 

aracılığıyla üniversite öğrencileri ve mezunları ile buluşturulmaktadır (www.cbiko.gov.tr, 2022). 

Kariyer Planlama Dersi, üniversite öğrencilerinde kariyer farkındalığı yaratmak, kariyer yolculuklarında 

destek sunmak amacıyla geliştirilmiştir. 14 haftalık içerikten oluşan ve her bir haftaya özel olarak hazırlanan 

video dersler YTNK TV dijital eğitim platformu üzerinden öğrencilere sunumu yapılmaktadır 

(www.cbiko.gov.tr, 2022). 

Üni-Veri, lisans mezunu kişilerin iş gücü piyasası performanslarını bölüm bazında değerlendirmektedir. 

Başta üniversite tercihi yapacak öğrenciler olmak üzere eğitimine devam eden gençlerin ve ilgili profesyonellerin 

doğrudan yararlanabileceği ulusal bir araştırmadır (www.cbiko.gov.tr, 2022). 

Danışman Bilgi Sistemi, lisans mezunu kişilerin iş gücü piyasası performanslarını değerlendirmek ve bu 

değerlendirmelerin tercih danışmanlığı ile mesleki danışmanlık faaliyetlerinde kullanılabilmesini sağlamak üzere 

http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
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tasarlanmış dijital bilgi platformudur. Bu sistem ile Üni-Veri Projesi’nin analiz çerçevesi genişletilerek 81 

bölümün iş gücü piyasası performansları üniversite bazında raporlanmıştır (www.cbiko.gov.tr, 2022). 

Eğitim ve Geliştirme Faaliyet Raporu, bakanlıkların personel eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik 

veriye dayalı çözüm önerileri sunma, uygulamaların güçlü ya da gelişime açık boyutlarını tespit etmek ve iyi 

uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanmaktadır (www.cbiko.gov.tr, 2022). 

Eğitim İhtiyaç Analizi, kamu kurumlarının misyon, vizyon ve hedefleri kapsamında, çalışanların kişisel 

ve mesleki gelişim ihtiyaçları için gerekli eğitimleri belirlemek için yapılmıştır. Böylece kurumlarda görev 

başlıkları, kurumlara özgü yetkinlikler ve 21. yüzyıl yetkinliklerine yönelik eğitim ihtiyacını belirleyerek bu 

ihtiyaçların öncelikleri, önemi ve nasıl ortaya koyulacağını tespit etmektir (www.cbiko.gov.tr, 2022). 

Kamu-Veri, tüm kamu çalışanlarının kurumlarında uygulamada olan insan kaynakları süreçlerinin yanı 

sıra mesleklerine ve çalıştıkları kuruma dair memnuniyet ve aidiyet gibi konularda görüş ve önerilerini almak 

için geliştirilmiştir. Verilerin toplanmasından, analiz edilmesine kadar tüm süreçlerin Cumhurbaşkanlığı İnsan 

Kaynakları Ofisi tarafından gerçekleştirildiği, bilimsel, çağdaş ve kişiye özel bir bilgi toplama aracıdır 

(www.cbiko.gov.tr, 2022). 

Görüldüğü gibi İnsan Kaynakları Ofisi, insan kaynağı hususunda pek çok proje geliştirmiştir. Geliştirilen 

projeler sayesinde işveren konumunda kamu ve özel sektör kuruluşları yetenek ihtiyacının tespit edilmesi 

noktasında bir havuz oluşturduğu söylenebilmektedir. Ayrıca genç yeteneklerin potansiyeli de ortaya 

konulabilmektedir. Bu projeler sayesinde kamu kurumları, özel sektör, özel sektördeki gönüllü kuruluşlar eğitim 

aşamasındaki gençlerle de tanışma imkanı bulunmuştur (Yıldırım, 2022: 172).  

İnsan Kaynakları ofisi proje geliştirmenin yanında çeşitli üniversite, kurum ve kuruluşlarla da işbirliği 

içerisinde çalışmaktadır. İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği 

kapsamında 30 bini aşkın eğitim materyalinin Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden kamuda çalışanların hizmetine 

sunulması hususunda protokol imzalanmıştır (www.cbiko.gov.tr, 2022). 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 17 bakanlık ile koordinasyon toplantısı yapılmıştır. 

Toplantıya ofis başkanı ve 17 bakanlığın personel genel müdürleri, ofis yöneticileri katılmıştır. Toplantıda 

kamuda yeni işe alım yöntem ve araçlarının etkin kullanımı ve koordinasyonu ele alınmıştır (www.cbiko.gov.tr, 

2022). 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, uluslararası iş birlikleri ile de Türkiye’nin bölgesel ve küresel 

liderliğine katkı sunmaktadır. Ofisin öneri ve girişimleri ile Türk Devletleri Teşkilatı iş birliği alanlarına insan 

kaynakları eklenmiş bulunmaktadır. 27-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul’da Türk Devletleri Teşkilatı 

üye ve gözlemci ülkelerinin üst düzey yetkililerin katılımı ile Türk Devletleri Teşkilatı 1. İnsan Kaynakları 

Toplantısı gerçekleştirilmiştir (www.cbiko.gov.tr, 2022). 

http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
http://www.cbiko.gov.tr/
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Talentforbız projesi kapsamında, Global Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıttığı kariyer etkinliklerinin ilk 

ayağı Özbekistan’da düzenlenmiştir. Etkinlikte Türk şirketlerinin yetkilileri öğrenci ve mezun katılımcılarla iş ve 

staj imkanlarıyla ilgili görüşmelerde bulunmuştur. Özbek gençler Türk şirketlerinin iş imkanlarının sergilendiği 

fuara yoğun ilgi göstermiştir (www.cbiko.gov.tr, 2022). 

4.SONUÇ 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanlığı teşkilatında önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı teşkilatında yeni birimler oluşturulmuştur. Yeni birimlerden biri de Cumhurbaşkanına bağlı 

olarak çalışan ofislerdir. Bu ofislerden biri olan İnsan Kaynakları Ofisi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 

önemli bir rol oynamaktadır.  

İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye’de insan kaynağının durumunu ortaya koymakta ve insan kaynağının 

geliştirilmesine yönelik önemli projeler yapmaktadır. İnsan Kaynakları Ofisi tarafından E-İnsan, İstanbul HR 

Forum, Uzaktan Eğitim Kapısı, Kariyer Kapısı, Ulusal Staj Programı, Yetenek Her Yerde, Talentforbız, Söz 

Yetenekte, Kariyer Planlama Dersi, Üni-Veri, Danışman Bilgi Sistemi, Eğitim ve Geliştirme Faaliyet Raporu, 

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Kamu-Veri projeleri yapılmıştır. 

İnsan Kaynakları ofisi proje geliştirmenin yanında çeşitli üniversite, kurum ve kuruluşlarla da iş birliği 

içerisinde çalışmaktadır. İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi arasında yapılan iş birliği ile Uzaktan 

Eğitim Kapısı üzerinden 30 binin üzerinde eğitim materyali kamuda çalışanların hizmetine sunulmuştur. İnsan 

Kaynakları Ofisi ayrıca bakanlıklarla koordinasyon toplantıları da yapmaktadır.  

İnsan Kaynakları Ofisi çeşitli teşkilat, kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapmaktadır. İnsan Kaynakları 

Ofisinin öneri ve girişimleri ile Türk Devletleri Teşkilatı iş birliği alanlarına insan kaynakları eklenmiştir.  

İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Türkiye’deki insan kaynağının, genç yeteneklerin, kamu çalışanlarının 

geliştirilmesine yönelik önemli projeler gerçekleştirilmiştir. Ofis geliştirdiği projelerle Cumhurbaşkanlığı 

hükümet sisteminde önemli bir rol oynamaktadır. 

İnsan Kaynakları Ofisi yaptığı projeler ile Türkiye’de çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu projeler 

ile Türkiye’nin insan kaynaklarının yönetimi gerçekleşmektedir. İnsan kaynakları ile ilgili yapılan projeler ve 

diğer çalışmalar, insan kaynaklarının geliştirilmesi açısından fırsatlar oluşturmaktadır. İnsan Kaynakları Ofisi 

giderek artan performansı ile insan kaynaklarının geleceğine dair Türkiye için büyük gelişimlerin kapısını 

açmaktadır.   
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Stress is a frustrating condition that includes too much work and an overload, which lowers students’ 

concentration, mental health, and ability to function normally. This study looks at how youth handle stress and 

how that affects their academic performance. The major goals were to measure or determine the level of stress, to 

find out how stress impacts students’ academic performance, general well-being, and health, as well as to find 

out how stress already exists in students and its effects. There is a significant difference in stress management 

and its impact on academics among males and females, contrary to the hypothesis that stress management and its 

impact on academics are not significantly different among male and female. Data collection and analysis were 

done using a quantitative approach. Pearson correlation statistics were used in this study. Students were given 

questionnaires to complete for this purpose. According to the results, nearly 60% of students experience stress 

due to a lack of support from faculty, parent’s high expectation, exam stress, a lack of understanding of the 

subject, a loss of interest in the course, and feeling more stressed about their academic achievement. The result 

has also shown that there is no difference between the genders in how much stress they experience; both genders 

equally feel the effects of stress on their performance. However, stress can be controlled by employing a variety 

of stress-revealing techniques and include stress management classes in the students’ extracurricular activities.  

Keywords: Stress, Youths, Academic Stress, Positive Stress 

1. INTRODUCTION 

Stress can be a quite common issue that people face a good deal these days. There square measure variety of 

incidents in a very person’s life that ends up in negative emotions like anger, frustration and nervousness that 

more develops stress in a personal. Attributable to overwork, or over tension folks suffers from stress. Stress 

could also be made public as any kind of change that causes physical, emotional or psychological stress. Stress is 

our body’s response to one thing that desires attention or action. It’ll cause a very important issue sugar apple. 

It’s higher to work thereon at intervals the initial stage. It’s sometimes triggered when we tend to experience one 

factor new, fulminant or that threatens our sense of self, or when we tend to feel we’ve got little management 

over a state of affairs. We’ve a bent to any or all influence our stress otherwise. It may be positive at times; but 

prolonged stress will cause severe health conditions. Within the gift competitive times it’s been reported that the 

younger generation is further liable to stress. They struggle to aim suicide or any moderately mischievous 
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activities. Many of them bear depression or dropout or inactive in their lives. They have to be trained in handling 

stress. Handling stress is Associate in Nursing art by itself and it desires some evidenced scientific strategies to 

manage it. Stress isn’t continually negative it can also be positive stress. Usually, positive stress helps one’s to 

avoid danger or meet any quite point. However, once it lasts for an extended time, it will injury one’s health. An 

excessive amount of stress causes the body’s system to urge injury.  

Youths even have to face loads of stress because of several reasons like study employment, grades, family 

problems, money issues, lack of support, and completely different environments are also reasons for the 

prevalence of stress among students, poor sleep schedule, participation in class etc.  

Stress management:  

Stress management could also be a big facet to include into one’s entire life so as to regulate chronic stress. 

Despite the very fact that stress is often thought of as a subjective expertise, it’s often assessed mistreatment 

numerous physiological tests. In today’s competitive world, it’s been expressed those kids square measure a lot 

of stressed, which may cause depression, suicide tries, and alternative psychological problems. People and 

organizations have taken steps to scale back stress and teach youth a way to manage stress and keep intended. An 

effort has been created to grasp the strain and emotional changes that today’s youth face. 

Causes of stress among youths:  

Academic pressure has exaggerated over the past few years, there square measure examinations, assignments and 

lots of alternative activities that as youth must shuffle through. Not solely the planning however lecturers and 

oldsters conjointly burden the youths with loads of pressure of obtaining sensible grades. These expectations 

create the youths work unrelentingly and find yourself in making a lot of stress. With teachers, the oldsters and 

also the establishments need the youths to participate in extracurricular activities too, the present expectations 

from the youths are to be Associate in Nursing all-rounder. Because of a scarcity of effective guidance channels, 

youths square measure unable to settle on a career path for themselves, despite fixing long hours of study. This 

hard-to-please angle from folks and lecturers leave the youths befuddled and builds up stress. 

2. METHODOLOGY 

2.1. STATEMENT OF THE PROBLEM 

Stress among students is quite common in the world many of them are not aware that they are affected by stress. 

The majority of the world’s youths are stressed, which leads to irritability, impatience, and a variety of mental 

health disorders. Inadequate sleep, irritability, family environment, mental health, and mental state are all 

symptoms of a disruption in our day-to-day functioning. Stress in academic institutions is more now a days as it 

can have negative and positive effects if not treated properly. Especially in academic institutions, work and 

organizational arrangements are completely different when compared to non-academic institutions, students will 
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also have different stress levels. Most of the students who enter into the undergraduate levels have more stress as 

the entire subjects are different.   

2.2 SIGNIFICANCE OF THE STUDY 

The problem of Stress has become a serious issue in today’s world. We all have to face some stressed in our daily 

life for various reasons like pressure, failure, lost loved ones and many but most importantly how they face it. 

Some face it in such a way that it does not have any impact on their mental health and their work in the future; 

but some people don’t deal well with it which affects their work in daily life. Youth have been greatly affected by 

this pandemic. In this pandemic youth influence their responsibility and effort through some obstacles and 

challenges. Now-a-days most of the youth are in a lot of stressed about their studies like how to study, how to 

prepare for their studies or about their work, like how to do their work well, how to get work and many more. 

Therefore, this study is conducted to measure the stress level among the youths.  

2.3. RESEARCH QUESTION 

1. What causes stress and how does it impact on academics? 

2. What are the symptoms feel due to stress? 

3. What are the strategies for stress relief?  

4. What are the ways to prevent stress?  

5. How will the intervention provided by the researcher be advantageous to youths? 

2.4. AIM: To study on Youth’s Stress Management and its impact on Academics in Guwahati 

2.5. OBJECTIVES OF THE STUDY 

1. To study the level of stress among youths 

2. To identify the factors causing stress among the youths and how they control their stress  

3. To analyze the impact of stress on academics  

2.6. HYPOTHESES 

1. There is no significant difference between stress management and its impact on academics among male 

and female. 

2. There is significant difference between stress management and its impact on academics among male and 

female. 

2.7. METHOD 

A quantitative study on youth’s stress management and its impact on academics in Guwahati. The aim of this 

study is to study stress levels in youth. Its goal is to look into the level of stress among youths, what factors 

causing stress among the youths and how they control their stress, analyze the impact of stress on academics. The 

sample consist of 100 participants, both male and female participants are included, and was conducted by a 

standardized scale. The ages of the participants ranged from 15-24 years. Purposive sampling technique used in 
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this study. Data collection is obtained directly from the first-hand sources by distributing the questionnaire 

through google form.  

Quantitative analysis is outlined as a scientific investigation of phenomena by gathering quantitative knowledge 

and playacting applied math, mathematical, or procedure techniques. Quantitative analysis is that the method of 

assembling and analyzing numerical knowledge. It may be wont to realize patterns and averages, create 

predictions, check causative relationships, and generalize results to wider populations. Victimization scientific 

inquiry, quantitative analysis depends on knowledge that are discovered or measured to look at questions about 

the sample population.  

2.8. RESEARCH DESIGN 

The present study is a Quantitative research study. The sample is collected from the youths in Guwahati. The 

sample size is 100. The method of sampling technique adopted is purposive sampling technique.   

2.9. PROCESS OF DATA COLLECTION 

2.9.1. TOOLS OF DATA COLLECTION: 

Tool: 

Student Stress Inventory (SSI): - To measure the level of stress among students by the student’s stress inventory. 

SSI contained of forty negative items four subscales (10 items for every subscale) that are subscale 1: Physical, 

subscale 2: interpersonal relationship, subscale 3: academic, subscale 4: Environmental factor. As for rating, 

‘Never’, ‘Somewhat frequent’, ‘Frequent’ and ‘Always’. The value mark given for every completely different 

unit of measurement one for ‘Never’, two for ‘Somewhat frequent’, three for ‘Frequent’ and four for ‘Always’. 

The tool unit of measurement completed in 15-20 minutes.  

2.9.2. METHODS AND TECHNIQUES: 

One of most important steps in the ongoing research process is data collection. By distributing the questionnaire 

using Google Form, primary data is collected directly from first-hand sources without any processing or 

manipulation. Primary data indicates at original data that has been collected with a specific goal in mind.  

 2.9.3. PROCESS OF DATA ANALYSIS: 

Since the present study is a comparative study, therefore Pearson’s correlation statistical technique will be used. 

3. FINDING AND ANALYSIS 

Table-1 

 

 

 

 

 N Mean Std. Deviation 

Male 50 79.3 15.095299 

Female 50 85.32 18.550946 

N 100   
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The table further showed the mean value and standard deviations value of male and female which indicate stress 

management and impact on academics. Total no. of participants is 100 (50- male and 50- female). The age 

ranged of participants from 15-24 years. The mean score of males 79.3 and the mean score of females 85.32. The 

standard deviation value of male 15.095299 and standard deviation score of females 18.550946. This revels that 

male and female’s stress correlated with academics.  

Table-2 

 

 

 

 

Table-2 shows the result of the correlation of the male and female's stress. There is no statistically significant 

difference between stress management and its impact on academics among male and female, (r= 0.08, p<0.05). 

Hence, we can say that there is a no significant difference between stress management and its impact on 

academics among male and female. 

Figure 1: 

 

The above figure shows 15% participants response ‘Never’ to it, 56% ‘Somewhat frequent’ to it, 27% ‘Frequent’ 

to it and 2% ‘Always’ to it.  

   SSI 

SSI Pearson Correlation 1 0.08 

 Sig. (2- tailed)  <.05 

 N 100  
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Figure 2: 

 

The above figure shows 15% participants response ‘Never’ to it, 51% ‘Somewhat frequent’ to it, 32% ‘Frequent’ 

to it and 2% ‘Always’ to it.  

Figure 3: 

The above 

figure shows 19% participants response ‘Never’ to it, 46% ‘Somewhat frequent’ to it, 31% ‘Frequent’ to it and 

4% ‘Always’ to it. 
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Figure 4: 

 

The above figure shows 68% participants response ‘Never’ to it, 22% ‘Somewhat frequent’ to it, 7% ‘Frequent’ 

to it and 3% ‘Always’ to it.  

Figure 5: 

 

The above figure shows 11% participants response ‘Never’ to it, 47% ‘Somewhat frequent’ to it, 36% ‘Frequent’ 

to it and 6% ‘Always’ to it.  
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Figure 6: 

 

The above figure shows 17% participants response ‘Never’ to it, 53% ‘Somewhat frequent’ to it, 27% ‘Frequent’ 

to it and 3% ‘Always’ to it.  

Figure 7: 

 

The above figure shows 22% participants response ‘Never’ to it, 46% ‘Somewhat frequent’ to it, 26% ‘Frequent’ 

to it and 6% ‘Always’ to it.  
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Figure 8: 

 

The above figure shows 18% participants response ‘Never’ to it, 51% ‘Somewhat frequent’ to it, 24% ‘Frequent’ 

to it and 7% ‘Always’ to it.  

 

Figure 9: 

 

The above figure shows 26% participants response ‘Never’ to it, 47% ‘Somewhat frequent’ to it, 25% ‘Frequent’ 

to it and 2% ‘Always’ to it.  
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Figure 10: 

 

The above figure shows 26% participants response ‘Never’ to it, 45% ‘Somewhat frequent’ to it, 27% ‘Frequent’ 

to it and 2% ‘Always’ to it.  

Figure 11: 

 

 

The above figure shows 22% participants response ‘Never’ to it, 39% ‘Somewhat frequent’ to it, 35% ‘Frequent’ 

to it and 4% ‘Always’ to it.  
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Figure 12: 

 

The above figure shows 39% participants response ‘Never’ to it, 33% ‘Somewhat frequent’ to it, 26% ‘Frequent’ 

to it and 2% ‘Always’ to it.  

 

Figure 13: 

 

The above figure shows 10% participants response ‘Never’ to it, 43% ‘Somewhat frequent’ to it, 37% ‘Frequent’ 

to it and 10% ‘Always’ to it.  
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Figure 14: 

 

The above figure shows 23% participants response ‘Never’ to it, 50% ‘Somewhat frequent’ to it, 23% ‘Frequent’ 

to it and 4% ‘Always’ to it.  

Figure 15: 

 

The above figure shows 20% participants response ‘Never’ to it, 43% ‘Somewhat frequent’ to it, 32% ‘Frequent’ 

to it and 5% ‘Always’ to it.  
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Figure 16: 

 

The above figure shows 38% participants response ‘Never’ to it, 33% ‘Somewhat frequent’ to it, 25% ‘Frequent’ 

to it and 4% ‘Always’ to it.  

 

Figure 17: 

 

The above figure shows 20% participants response ‘Never’ to it, 44% ‘Somewhat frequent’ to it, 31% ‘Frequent’ 

to it and 5% ‘Always’ to it.  
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Figure 18: 

 

The above figure shows 15% participants response ‘Never’ to it, 38% ‘Somewhat frequent’ to it, 35% ‘Frequent’ 

to it and 12% ‘Always’ to it.  

 

Figure 19: 

 

The above figure shows 8% participants response ‘Never’ to it, 43% ‘Somewhat frequent’ to it, 40% ‘Frequent’ 

to it and 9% ‘Always’ to it.  
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Figure 20: 

 

The above figure shows 12% participants response ‘Never’ to it, 42% ‘Somewhat frequent’ to it, 42% ‘Frequent’ 

to it and 4% ‘Always’ to it.  

 

Figure 21: 

 

The above figure shows 14% participants response ‘Never’ to it, 43% ‘Somewhat frequent’ to it, 37% ‘Frequent’ 

to it and 6% ‘Always’ to it.  
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Figure 22: 

 

The above figure shows 16% participants response ‘Never’ to it, 46% ‘Somewhat frequent’ to it, 32% ‘Frequent’ 

to it and 6% ‘Always’ to it.  

Figure 23: 

 

The above figure shows 14% participants response ‘Never’ to it, 49% ‘Somewhat frequent’ to it, 33% ‘Frequent’ 

to it and 4% ‘Always’ to it.  
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Figure 24: 

 

The above figure shows 12% participants response ‘Never’ to it, 47% ‘Somewhat frequent’ to it, 35% ‘Frequent’ 

to it and 6% ‘Always’ to it.  

Figure 25: 

 

The above figure shows 14% participants response ‘Never’ to it, 51% ‘Somewhat frequent’ to it, 31% ‘Frequent’ 

to it and 4% ‘Always’ to it. 
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Figure 26: 

 

The above figure shows 10% participants response ‘Never’ to it, 41% ‘Somewhat frequent’ to it, 42% ‘Frequent’ 

to it and 7% ‘Always’ to it.  

Figure 27: 

 

The above figure shows 13% participants response ‘Never’ to it, 39% ‘Somewhat frequent’ to it, 34% ‘Frequent’ 

to it and 14% ‘Always’ to it.  
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Figure 28: 

 

The above figure shows 12% participants response ‘Never’ to it, 38% ‘Somewhat frequent’ to it, 39% ‘Frequent’ 

to it and 11% ‘Always’ to it.  

4. DISCUSSION 

The study was the level of stress among males and females. The result of the study indicates that both males and 

females experienced moderate level of academic stress. So, gender difference is not a key point in academic 

stress. The result of the study indicated that majority of both males and females’ students experienced moderate 

level of academic stress in their academic situation. The findings of the study supported to Prabhu (2014) stated 

that the higher secondary students have moderate level of academic stress. The result was supported with the 

findings of Bector (1995). The result indicated that both government and public-school children of ninth grade 

feel moderate level of academic stress in the present system of education. The present finding was supported with 

the finding of the Bataineh (2013) who reported that majority of students experienced moderate level of stress. 

The result of the present study was also partially similar by the findings of Akande et al. (2014) the result of the 

study revealed that majority of secondary school students experienced academic stress at medium and low level.  

Both male and female experience average level of academic stress from school, college or university and parents 

in their academic situation. The result was supported by the findings of Deb (2013) who studied academic stress, 

parental pressure and anxiety of Indian high school students found stress due to academic pressure with no 

significance difference across gender.  

The study was the stress impact of academic on achievement of both males and female’s student. The findings of 

the present study were that there is no significant difference between the academic achievement level of males 

and females. The result of the present study was also consistent with the study and findings of Kumari & Gartia 
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(2012). They investigated the relationship between stress and academic achievement of senior secondary school 

students. The result revealed that a positive correlation between stress and academic achievement. Significant 

difference exists in the academic achievement of students with high, moderate and low stress. Students with high 

and moderate stress performed better than the students having low stress. The interaction effect of levels of 

academic stress on academic achievement of boys and girls was examined. The result was there is significant 

interaction effect of levels of stress (high, average and low) on academic achievement of boys and girls. A 

similar result was found by Wadely (1986). The finding indicated a positive correlation between students’ 

performance and academic stress. The result was supported by the findings of Elias et al. (2011). The result 

indicated that stress is significantly correlated to academic achievement. A study by Khan, Seema, Altaf & 

Kausar (2013) also indicated the same result. The result showed significant effect of academic stress on students’ 

performance. 

5. LIMITATIONS 

 The study was conducted within a limited length.  

 The period of time of the study was short.  

 The findings and conclusions are based on data and experience of the respondents.  

 The study done only on youths.  

 The study done in Guwahati. 

 

6. SUGGESTIONS 

The following suggestions can be proposed in the context of the present study to stress management and reduce 

the level of academic stress of students:  

1. Students need proper counseling while selecting courses. In this regard parents should also consider the 

child’s interest. Not to impose on selecting the courses. 

2. The family environment should be congenial and the learning process should be made pleasurable. 

Parents should avoid making it as a stressful event for their children.  

3. The college authorities should work out guidelines as well as develop a program that help students to 

cope with academic stress.  

4. Student should be engaged with various leisure time activities like art, music, drama, gardening, hunting 

and relaxation techniques like reading, writing and listening music etc. 

5. Students should be enlightened in the need for positive attitude confident, self-image, healthy 

relationships and time management which can help to reduce academic stress. 

6. Reading of good story books and auto biography of great men not only inspired the students but also able 

to develop social, moral and spiritual values. 
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7. CONCLUSION 

Person facing stress at the educational level ends up in ton of psychological issues in the style of decreased 

motivation, absenteeism for class and examinations, incompletion of all works etc. The stress management is a 

leading fact that every and every management should concentrate so they can keep an eye on their academic and 

personal life. All the students regardless of his / her age, gender or the other priority should be treated equally 

and should manage without any dissatisfaction is necessary. Academic factors were one of the most important 

stressors. The introduction of stress management education into the course of study might prove helpful in 

combating this drawback. Students themselves ought to become trainers of managing stress. This trend will 

certainly cause empower the students and to get reach their academic and personal life. Students facing stress are 

advised to attend stress management courses which will facilitate them to create cope strategies and cause out 

their stress. The stress management cause includes of a package program consisting of:  

 Relaxation 

 Inter personal ability development 

 Yoga or meditation  
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ÖZET 

Arabuluculuk, taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların objektif ve tarafsız üçüncü bir kişi aracılığıyla çözüme 

ulaştırıldığı hukuki bir süreci kapsamaktadır. Arabuluculuk sistemi, Türk hukuk sisteminde ihtiyari arabuluculuk 

ve dava şartı arabuluculuk sistemi olarak iki başlık altında incelenebilir. Esas olan ve 6325 sayılı Arabuluculuk 

Kanununun temelini oluşturan ihtiyari arabuluculuk olup kural olarak isteğe bağlı olarak uygulanan bir 

yöntemdir. Dava şartı arabuluculuk sisteminde ise hukuki uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce zorunlu 

olarak arabulucuya başvurularak hukuki problemlerin çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. Türk hukuk 

sisteminde 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki birçok hukuki uyuşmazlıkta arabuluculuk dava 

şartı olup dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur. Son dönemde ise aile hukuku kapsamına giren 

hukuki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk sisteminin uygulanması tartışılmaktadır. Aile hukuku, 

çoğunlukla şahsi hakları kapsayan ve sonuçlarının bir aileyi ilgilendirdiği uyuşmazlıkları düzenlemesi sebebiyle 

arabuluculuğa elverişli olan ve arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıkları içerisinde barındırmaktadır. Aile 

hukukunda birçok hukuki uyuşmazlığın sonuçları kamu düzenini ilgilendirmekte ve bir ailenin bütün bireylerini 

etkilemektedir. Bu sebeple özellikle boşanma davaları, velayete ilişkin davalar, soy bağının tespiti, babalık davası 

gibi uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir. Ancak, nişanın bozulması neticesinde hediyelerin iadesi, 

tazminat istemleri, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacaklar, nafakaya ilişkin davalar, ziynet eşyası 

alacağı gibi özellikle maddi konuları içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklardır. Bu sebeple, 

aile hukuku alanındaki arabuluculukta sadece maddi sonuçları ihtiva eden uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli 

olduğundan ancak bu alanlarda dava şartı arabuluculuk sistemi uygulanmalıdır. Ortaya çıkan anlaşma ise 

yalnızca aile mahkemesi hakiminin onayı ile geçerlilik kazanmalıdır. Nitekim aile hukuku alanındaki 

uyuşmazlıklar, genel olarak kamu düzeninden olan hukuki uyuşmazlıklar olup, muhakkak mahkeme denetimine 

tabii olmalıdır. Böylece, aile hukuku alanına giren uyuşmazlıkların çözümünde uygulamada yaşanan sorunların 

önüne geçilmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aile Hukuku, Hukuki Uyuşmazlık, Arabuluculuk, Arabuluculuğa Elverişli Uyuşmazlıklar 

APPLICABILITY OF MEDIATION IN FAMILY LAW 

ABSTRACT 

Mediation includes a legal process in which legal disputes between the parties are resolved through an objective 

and impartial third party. The mediation system can be examined under two headings as optional mediation in the 
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Turkish legal system and the conditional mediation system. Optional mediation, which is essential and forms the 

basis of the Mediation Law no 6325, is an optional method as a rule. In the litigation conditional mediation 

system, it is aimed to solve legal problems by applying to a mediator, obligatory before filing a lawsuit for the 

resolution of the legal dispute. In many legal disputes within the scope of Labor Law no 4857, Turkish 

Commercial Law no 6102, Protection of Consumers Law no 6502, and Turkish Code of Obligations no 6098, 

mediation is a litigation requirement in the Turkish legal system and it is obligatory to apply to a mediator before 

filing a lawsuit. Recently, the application of the mediation system in the resolution of legal disputes within the 

scope of family law has been discussed. Family law includes disputes that are suitable for mediation and those 

that are not suitable for mediation because it mostly covers personal rights and regulates disputes that concern a 

family. The results of many legal disputes in family law relate to public order and affect all members of a family. 

For this reason, disputes such as divorce cases, custody cases, determination of paternity, paternity cases are not 

suitable for mediation. However, disputes involving financial issues such as the return of gifts as a result of the 

breaking of the engagement, claims for compensation, claims arising from the liquidation of the property regime, 

lawsuits related to alimony and jewelry receivables are disputes suitable for mediation. For this reason, in 

mediation in the field of family law, disputes involving only material results are suitable for mediation, so the 

mediation system should be applied in these areas. The resulting agreement should only become valid with the 

approval of the family court judge. As a matter of fact, disputes in the field of family law are generally legal 

disputes in public order and must be subject to court control. Thus, problems in practice will be avoided in the 

resolution of disputes within the field of family law. 

Keywords:  Family Law, Legal Disputes, Mediation, Disputes Eligible for Mediation 
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Abstract 

Over the past few years, there has been a tremendous development in information and communication 

technologies, which have led to the internet revolution. More people are active users of different online platforms 

and are involved in the purchase and selling of goods and services, payment, and money transfers. Even trading 

is now being done through online platforms. In this new era of technology, a new concept has come into being 

which is known as Cryptocurrency. Cryptocurrency is a virtual currency that is a valuable intangible asset used 

as a medium of transaction and also trading. It is not available in physical form and is not. The cryptocurrency 

market has evolved as a fast-growing market for investment with immense speed over a short time period. The 

first cryptocurrency Bitcoin was introduced in January 2009, and since then more than many more 

cryptocurrencies have been developed because of its increasing popularity and consumer interest. This paper 

focuses to provide a comparative analysis of the Cryptocurrency market of India with the rest of the world and a 

detailed study of the cryptocurrency Industry. 

Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Encrypted, Currency, Exchange Rates. 

Introduction 

 Cryptocurrencies have experienced broad market acceptance and fast development despite their recent 

conception. Many hedge funds and asset managers have begun to include cryptocurrency-related assets into their 

portfolios and trading strategies. The academic community has similarly spent considerable efforts in researching 

cryptocurrency trading. This paper seeks to provide a comprehensive survey of the research on cryptocurrency 

trading, by which we mean any study aimed at facilitating and building strategies to trade cryptocurrencies. 

Literature Review 

Pandey, P. (2022) We provide practical insights for investors seeking exposure to the growing cryptocurrency 

space. Today, crypto is much more than just bitcoin, which historically dominated the space but accounted for 

just a 21% share of total crypto trading volume in 2021. We discuss a wide variety of tokens, highlighting both 

their functionality and their investment properties. We critically compare popular valuation methods. We contrast 

buy-and-hold investing with more active styles. We only deem return data from 2017 representative, but the use 
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of intraday data boosts statistical power. Underlying crypto performance has been notoriously volatile, but 

volatility-targeting methods are effective at controlling risk, and trend-following strategies have performed well. 

Crypto assets display a low correlation with traditional risky assets in normal times, but the correlation also rises 

in the left tail of these risky assets. Finally, we detail important custody and regulatory considerations for 

institutional investors. Mohsin, K. (2021) Cryptocurrencies have gone a long way since their inception. While 

the conventional financial sector initially dismissed digital currencies as tools for crooks and speculators, the 

sector has made considerable progress in establishing itself as a genuine and (possibly) world-changing arena. 

There are still concerns about the long-term effects of widespread cryptocurrency usage. Many skeptics and 

environmentalists, in particular, have expressed worry about the energy consumption of cryptocurrency mining, 

which may result in increasing carbon emissions and climate change. The mainstreaming of cryptocurrency, as it 

has been dubbed, is clearly a significant event in the world of finance. It's also a significant event in the world of, 

well, the globe. Whether you like cryptocurrencies or oppose them, there's no denying that bitcoin and other 

proof-of-work blockchains use massive amounts of energy. 

Jaiswal, M. (2021) Bitcoin is the internet-based world's top-ranking cryptocurrency. It is one of the common 

cryptocurrencies that are readily available. Bitcoin is most experienced due to the people's anonymity and 

openness in the device. Daily styles in the bitcoin exchange have acquired popularity amongst fans, investors, 

individuals, and many more. Bitcoin cost data show preferable residential properties where some classical 

opportunity collection prophecy approaches use the actions, making unsatisfactory predictions without a 

probabilistic interpretation. This paper conducts an extensive research study on the development of Bitcoin and 

an organized evaluation of it. It deeply provides information on the difference between digital and virtual 

currencies, and decentralized bitcoin networks and compares it with others. The nature and characteristics of 

bitcoin. Also, depth in the study of the benefits, risks, and challenges of bitcoins. The future and application of 

bitcoin focus on its stability. Di Pietro, M. (2021) A system that allows you to easily regulate the cryptocurrency 

market and influence it thanks to the classification given by their scalability. The opportunity to be included in a 

different table will push programmers to adapt to the legislation. It will no longer be the right to have to adapt to 

information technology. Nath, G. V. (2020) Cryptocurrency’s disruptive technology gained significant and 

growing attention from policymakers across the globe for its increased use by malicious users to undermine legal 

controls prescribed under the existing laws and regulations. The technology in Cryptocurrencies among other 

technical intricacies includes Data Security involving dimensions such as ‘Integrity’, ‘Non-repudiation’, 

‘Authenticity’, ‘Confidentiality’ etc. Data Privacy relates to the provision of data control including prevention 

against data delays or removal and data disclosure. Privacy is related to individuals while Cyber security on the 

other hand is more complex and includes the entire ecosystem. 
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Chohan, U. W. (2022) This paper examines the notion of cyclicality in cryptocurrency prices, notably in the 

context of declines and persistent low prices during what are sometimes called “crypto winters.” This raises 

questions about the claims of cryptocurrencies as sentiment-driven, acyclical, and hedge-based instruments. The 

argument of the paper suggests that crypto winters may come to constitute a continuing feature of cryptocurrency 

prices, at least until full maturation of these assets over the longer term. Félez-Viñas et al., (2022) We find 

evidence of systematic insider trading in cryptocurrency markets, where individuals use private information to 

buy coins prior to exchange listing announcements. Our analysis shows significant price run-ups before official 

listing announcements, similar to prosecuted cases of insider trading in stock markets. Leveraging blockchain 

data, we identify the specific transactions and wallets (individuals) that consistently trade before announcements, 

ruling out alternative explanations. We estimate that insider trading occurs in 10-25% of cryptocurrency listings 

and as a lower bound, insiders earned $1.5 million in trading profits. Our findings identify cases that are yet to be 

prosecuted. Hossin, M. A., & Hosain, S. (2018) Bitcoin is a digital cryptocurrency that has attracted substantial 

interest in recent years from the general public, profit seekers, risk takers, academic practitioners, and, last but 

not least, economists. Although it is referred to as new, Bitcoin has existed since 2009 and is rooted in 

technology that goes back even farther. It was the first established cryptocurrency, with the first trade in 2010.  

Ozili, P. K. (2022) The purpose of this paper is to present a discussion of central bank digital currency research 

and developments. The paper begins with the definition of CBDC. It highlights the similarities and differences 

between CBDC and cryptocurrency. It also reviews the recent CBDC research and developments, and draw 

implications for cryptocurrency. The review shows that although CBDC presents many benefits for society, a lot 

of challenges and risks still abound. Interest in information about CBDC is also growing among members of the 

public and many countries are interested in developing a CBDC. Central banks are presently building specific 

knowledge and expertise about CBDCs before issuing a CBDC. The emergence of CBDC presents many 

implications for cryptocurrency. It might lead to calls to regulate cryptocurrency and may lead to the acceptance 

of stablecoins even though the benefits of stablecoins do not outweigh the benefits of issuing a CBDC. 

Nevertheless, the general benefits of CBDC for society appear to outweigh the risks, thereby, making CBDC 

more attractive than cryptocurrency. 

Jasperse, J. (2022) At the moment, the United States has no federal regulatory framework for digital assets. 

Below is a summary of what each state has done to regulate cryptocurrency and blockchain technology using its 

own authorities. What can be found from this report is a general lack of uniformity across state-level digital asset 

regulation. Corbet et al., (2022) Pump-and-dumps represent planned systems to artificially inflate asset values, 

usually through the dissemination of positive, and often false statements surrounding the future expected value of 

a financial asset. After purchasing the assets and taking advantage of the momentum generated in the 

dissemination of the positive information, the investors then sell the asset to lock in profits, while other, less-
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informed investors are subjected to the forces of a fire-sale when market participants realise that the presented 

information was incorrect. Those responsible for pump-and-dump schemes are usually exerted to the full extent 

of the law. While pump-and-dumps have in the past surrounded attacks on micro-and low-capitalisation stocks, 

cryptocurrencies have presented an incredible opportunity for those who wish to participate in such schemes. 

Due to the opaque and often misleading information presented surrounding the future viability of several 

cryptocurrencies, they have become an excellent source of unsupported optimism. 

Objectives of the Study  

 

 To understand the concept of crypto currency.  

 To study the advantages and drawbacks of Cryptocurrency.  

 To analyse the legal status, challenges and opportunities of Cryptocurrency in India 

 

Research Methodology  

The study mainly includes literature review from various articles published in journals. The other secondary data 

sources include reports of the respective banks and other relative information published on the banks and other 

internet sites. 

Crypto Currencies  

Crypto currency is an internet-based medium of exchange which uses cryptographic functions to conduct 

financial transactions. Crypto currencies leverage block chain technology to gain decentralization, transparency, 

and immutability. A crypto currency is a digital currency that does not exist in form of coins or bills, only as 

book money. Crypto currencies can be sent directly between two parties via the use of private and public keys. 

These transfers can be done with minimal processing fees, allowing users to avoid the steep fees charged by 

traditional financial institutions... The most important feature of a crypt currency is that it is not controlled by any 

central authority: the decentralized nature of the block chain makes crypto currencies theoretically immune to the 

old ways of government control and interference. Crypto currencies can be sent directly between two parties via 

the use of private and public keys. These transfers can be done with minimal processing fees, allowing users to 

avoid the steep fees charged by traditional financial institutions. Today crypto currencies (Buy Crypto) have 

become a global phenomenon known to most people. 

Cryptocurrencies are digital currencies that use an online ledger with strong cryptography to secure online 

transactions. Generally, cryptocurrencies are decentralized networks based on blockchain technology – a 

distributed ledger technology that autonomously records peer-to-peer transactions across decentralized computers 

without a central authority. Cryptocurrencies are predominantly traded and exchanged by cryptocurrency 

networks (Bitcoin, Ethereum, etc), cryptocurrency exchanges, neobrokers, and neobanks.Cryptocurrency 
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networks, cryptocurrency exchanges, neobrokers, and neobanks require digital onboarding of their clients and do 

not have physical branches to provide consultations and services to their customers. Nevertheless, it is not 

mandatory for their potential clients to have a smartphone to open an account. The above-mentioned financial 

entities usually charge a fee for their services, and, given the nature of cryptocurrency trading activities, these 

platforms can be accessed either via a mobile app or via a desktop website. 

Within our market scope, we focus only on cryptocurrency exchanges, online trading platforms, and neobanks 

that provide either exclusively B2C or both B2B and B2C services; those that work solely with B2B clients are 

excluded from the market. Companies that only facilitate the exchange of non-fungible tokens (NFTs) are also 

excluded from the scope of this market. 

 Cryptocurrencies - Worldwide 

 

 Revenue in the Cryptocurrencies segment is projected to reach US$34.72bn in 2022. 

 Revenue is expected to show an annual growth rate (CAGR 2022-2027) of 16.43% resulting in a 

projected total amount of US$74.30bn by 2027. 

 The average revenue per user in the Cryptocurrencies segment amounts to US$135.00 in 2022. 

 From a global comparison perspective, it is shown that the highest revenue is reached in the United States 

(US$18,530,000,000.00 in 2022). 

 In the Cryptocurrencies segment, the number of users is expected to amount to 347.73m users by 2027. 

 User penetration will be 3.4% in 2022 and is expected to hit 4.4% by 2027. 

 COVID-19 Impact 

With the spread of the global Coronavirus pandemic (COVID-19), the relationship between Bitcoin and the 

equity market has expanded.  For example, following a severe drop in the S&P Index in the U.S. on March 12, 

2020, the price of Bitcoin plummeted below USD 4,000. Due to the collapse of the initial coin offering (ICO) 

market, blockchain firms are now largely attempting to obtain investment funding. To alleviate the economic 

consequences of the COVID-19 pandemic, large blockchain enterprises such as Elliptic, Chainalysis, and Cipher 

Trace have indicated that they have cut their workforce or budgets. Elliptic, for example, has laid off 30% of its 

staff in the United States and UK; CipherTrace has reduced advertising and marketing department roles, and 

Chainalysis has announced plans to slash employee pay by 10%. 

The constraints and economic problems induced by coronavirus have left several token sales without investment 

while causing others to delay their production. The recent research study by ICO Bench in 2020 reveals that the 

contributions made by the companies during the last week of January to the first week of February were 

significantly smaller in the same timeframe compared to last year. Moreover, the virus spread has forced crypto 

companies to implement work from home strategy and has delayed many business partnerships. 
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Although the long-term impact of COVID-19 on economies cannot be predicted, considering the cultures and 

individuals’ well-being, it seems a reasonable bet that the reaction of central banks would build an ideal 

atmosphere for the market to sustain. If Bitcoin continues to outperform conventional markets, it may certainly 

spark further interest in crypto as an alternate and sustainable form of currency. 

Latest Trends 

The popularity of virtual or digital currency such as Bitcoins, Litecoins, Ethers, and many more are expected to 

drive the market in the forthcoming years. People from developed countries are likely to adopt the easy and 

flexible transactional method offered by digital currency. This popularity of virtual currency as an exchanging 

medium led the central bank to support digital currency. The central bank patented Central Bank Digital 

Currency (CBDC) activity provisions for the digital currency projects across many developed countries. For 

instance, the Bank of Thailand and Central Bank of Uruguay are applying the toolkit to its CBDC evaluation 

process; the Eastern Caribbean Central Bank and People’s Bank of China also support CBDC for adopting digital 

cash as an exchange medium. Several companies, such as Facebook, Inc., are expanding their business by 

offering digital money. For instance, in June 2019, Facebook, Inc. launched a digital currency named Libra. 

Libra will enable customers to buy things or send money to others and cash out Libra online or at grocery shops. 

Additionally, companies can benefit from fluctuating digital currency prices and strengthen their digital assets. 

Conclusion  

Cryptocurrency especially Bitcoin offers a new, effective and attractive model of payment methods that can 

boost companies and operators’ revenues. It also provides alternative method of payment, apart from real money, 

that enable users to make financial activities such as buying, selling, transferring and exchanging easily in global 

market. Cryptocurrency can bring more positive changes to e-Business and e-Payment sector. However, 

cryptocurrency doesn’t get that much of trust yet. Many concerns, challenges and issues are existing in many 

cryptocurrency platforms. Until cryptocurrency is being well regulated and controlled, users need to take extra 

precautions of using such virtual money. So, the lack of legislations is considered as the main concern in 

cryptocurrency systems. In India the silence of the RBI on the regulatory status of Bitcoins may prove to be 

damaging. An industry has grown around Bitcoins in India- traders, exchanges and merchants who accept 

payments in Bitcoins. Bitcoins have already gained wide acceptance around the world- hence banning them 

would not be an option in India. Instead, this industry would need to be regulated. The sooner this is done, the 

better. 
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Abstract 

We examined the time-varying and asymmetric impacts of the exchange rate, stock market, gold, economic 

policy uncertainty, and geopolitical risk on crude oil in BICS (Brazil, India, China, and South Africa) nations. 

Using the sample period from January, 2004 to July 2022, this study employs the regime-wise NARDL model to 

detect the asymmetries over different sub-samples with various economic downturns. In addition, the findings 

reveal that over each sub-sample, the sign and size of the coefficients vary, which indicates the time-varying and 

asymmetric effect of macroeconomic variables on oil prices. Likewise, when we observe the full sample period 

with different regimes, the findings of the full sample perhaps provide misleading inference, primarily due to the 

fact that relationship varies over different regimes. In addition, with an economic downturn these oil-importing 

nations exert pressure on the exchange rate, which causes the exchange rate to depreciate and increase the 

expected domestic inflation in the economy, which in turn increases the uncertainty in other financial markets as 

well, thus leading investors, speculators, and traders to deviate from taking the appropriate decision. Therefore, 

the findings suggest that the macroeconomic downturn and destabilization of financial markets impact oil prices. 

Moreover, this finding has far-reaching implications for trading and investment strategies in these oil-importing 

nations. Therefore, in order to efficiently manage oil price fluctuations, decision-makers are suggested to adopt a 

more transparent and well-defined economic policy. 
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ÖZET 

Beith F1 hıyar çeşidinin kullanıldığı araştırmada; melatonin uygulamaları ile bitkilerin üşümeye karşı hangi 

uyum mekanizmaları geliştirdiği ve makro element birikimleri üzerine etkilerini anlamak amaçlanmıştır. 

Viyollere her bir uygulama için 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 20 tohum olacak şekilde tohumlar ekilmiştir. 

Tohumlar çimleninceye kadar viyollerin üzeri kağıtlarla örtülmüş çimlenme sonrası örtüler kaldırılmıştır. 3-4 

gerçek yapraklı iken fidelere 0, 1, 10, 20, 30 ve 40 μM melatonin içeren saf (distile) su bitkilerin yapraklarına 

ışıksız bir ortamda püskürtülmüştür. Melatonin uygulamasından 1 tam gün sonra bitkilerin yarısı iklim dolabında 

15 gün süre ile üşüme stresine maruz bırakılmış, diğer yarısı ise iklim odasında normal koşullarda (25/20°C 

aydınlık/karanlık) tutulmuştur. Üşüme stresine maruz kalan bitkiler 15 gün süreyle 5±1°C karanlık (12 

saat)/10±1°C aydınlık (12 saat)’da inkibatörde tutulduktan sonra örnekler alınmıştır. Fidelerin toplam bitki 

ağırlıkları ölçülmüştür. Ayrıca fidelerin kök, gövde ve yaprak kısmındaki potasyum (K), magnezyum (Mg), 

kalsiyum (Ca) makro element içeriklerinin analizleri yapılarak Duncan çoklu karşılaştırma testine tabi tutularak 

istatiksel olarak değerlendirilmiştir. Toplam bitki ağırlığı bakımında 40 µM melatonin uygulamaları en yüksek 

değerleri almıştır. Bitkilerin K, Mg ve Ca birikimleri bakımından uygulamalar arasında önemli farklılıkların 

olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Hıyar, Makro element, Melatonin, Tolerans, Üşüme stresi. 

 

THE EFFECT OF EXTERNAL MELATONIN APPLICATIONS ON MACRO ELEMENT UPTAKE OF 

CUCUMBER (Cucumis sativus L.) SEEDLİNGS UNDER CHİLLİNG STRESS 

 

ABSTRACT 

In the research using Beith F1 cucumber variety; the purpose is to clarify It is aimed to understand which 

adaptation mechanisms plants develop against chilling with melatonin applications and their effects on macro 

element accumulations.  Seeds were sown in viols with 3 replications for each application and 20 seeds in each 

replication. The viols were covered with paper until the seeds germinated, and the covers were removed after 

germination. Pure (distilled) water containing 0, 1, 10, 20, 30 and 40 μM melatonin was sprayed onto the leaves 
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of the plants in a dark environment when they had 3-4 true leaves. One full day after melatonin application, half 

of the plants were exposed to cold stress in the climate cabinet for 15 days, and the other half were kept in the 

climate room under normal conditions (25/20°C light / dark). Samples were taken after the plants exposed to cold 

stress were kept in the incubator for 15 days at 5 ± 1°C dark (for 12 hours) and 10 ± 1°C light (for 12 hours). The 

potassium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca) macro element contents of the root, stem and leaf parts of the 

seedlings were analyzed and statistically evaluated by applying Duncan multiple comparison test. It was 

observed that there were significant differences between the treatments in terms of K, Mg and Ca accumulations 

of the plants. 

Keywords: Cucumber, Chilling stres, Tolerance, Macro element, Melatonin 

1. GİRİŞ 

Tarımsal üretimde beklenen verimin alınmasını engelleyen en önemli abiyotik stres faktörlerinden birisi de 

üşüme stresidir. Üşüme; sorun olduğu yörelerde veya seralarda ortaya çıktığı durumda bitkisel üretimi olumsuz 

etkileyen, hatta bazen olanaksız kılan önemli stres kaynağıdır. Örtü altında turfanda hıyar yetiştiriciliğinde seralar 

ısıtmasız olduğundan yada yetersiz ısıtıldığından dolayı özellikle kış aylarında sıcaklığın yetersiz olması 

döllenme problemlerinin yaşanmasının yanında, bitkilerde de üşümelerin olduğu görülebilmektedir. Ayrıca, 

açıkta yapılan yetiştiriciliklerde özellikle iç ve doğu bölgelerinde sıcaklık yetersiz olduğundan erken ilkbaharda 

fide dikim esnasında ve sonbahar verim döneminde bitkiler çabuk üşüdüğünden ciddi ürün kayıpları meydana 

gelmektedir. Bu dönemlerde meydana gelen ürün kayıplarını minimuma indirebilmek için bitkilerde üşümeye 

karşı toleransı geliştirecek uygulamalar araştırılarak çözüm bulunması gerekmektedir. 

Hıyar bitkisi açıkta ve örtüaltı yetiştiricilikte önemli payı olan bir bitki olmasından dolayı, üşüme stresinden de 

olumsuz etkilenmektedir. Bu olumsuz şartlardan dolayı ürün kayıpları da ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. 

Ancak, bu olumsuzlukları ortadan kaldırmanın en önemli ve en kesin yolu da üşümeye toleranslı bitki tür ve 

çeşitleri geliştirmek ve üşümenin olumsuz etkilerini giderici uygulamalar yapmaktır. 

Melatonin uygulamalarının bitkinin abiyotik stres faktörlerinin olumsuz etkilerini iyileştirme yönünde etkisinin 

olduğuna dair bilgiler önceki araştırıcılarda belirtilmiştir (Korkmaz ve ark., 2014; Korkmaz ve ark., 2016; Liu ve 

ark., 2015; Xu ve ark., 2010; Li ve ark., 2012). Bu bilgilerden yola çıkarak Beith F1 hıyar çeşidinin 

kullanıldığı araştırmada; melatonin uygulamaları ile bitkilerin üşümeye karşı hangi uyum mekanizmaları 

geliştirdiği ve makro element birikimleri üzerine etkilerini anlamak amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışmada bitkisel materyal olarak, United Genetıcs firmasından temin edilen ve üretimde ticari olarak tercih 

edilen Beith  F1 hibrit hıyar tohum çeşidi  kullanılmıştır. 

Çalışma normal atmosferin sağlandığı split klimalı iklim odasında yapılmıştır. Yapılan her uygulama için üç 

tekerrür ve her tekerrürde yirmi bitki olacak şekilde kurulan denemede; hıyar tohumları, 3:1 oranında torf+perlit 
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doldurulmuş viyol kaplarına (alt yüzeyleri fazla suyun süzülmesi için 0.5 cm çapında toplam 1 adet deliğe sahip) 

ekilip sulanmıştır. Torf+perlit iyice ıslandıktan ve sulama suyunun fazlası süzüldükten sonra viyoller, 25±1°C 

sıcaklık %70 neme sahip iklim odasına yerleştirilerek, üzerleri örtülüp kaplar düzenli olarak kontrol edilmiş ve 

yetiştirme harcı kurumayacak şekilde azar azar saf su ile sulanmaya devam edilmiştir.  

Hıyar fideleri iki gerçek yaprağa sahip olduklarında 100 ppm (N’a göre) dozunda olacak şekilde NPK 

(20+20+20+İZ) gübresi uygulanmıştır. 3-4 gerçek yaprağa sahip olan fidelere üşüme uygulamaları yapılmıştır. 

Üşüme uygulanan fideler için 0, 1, 10, 20, 30 ve 40 μM melatonin içeren saf (distile) su bitkilerin yapraklarına 

püskürtülmüştür. Püskürtme suyuna 0.5 mL L 
-1

 oranında Tween-20 ilave edilmiştir. Melatonin uygulaması iklim 

odasının gece (karanlık) zamanına denk gelecek şekilde yapılmıştır. Melatonin uygulamasından 1 tam gün sonra 

bitkilerin yarısı iklim dolabında 15 gün süre ile üşüme stresine maruz bırakılarak, diğer yarısı ise iklim odasında 

normal koşullarda (25 °C gündüz/20 °C gece) tutulmuştur. Stresten önce ve sonra bitkiler sulanmıştır. Üşüme 

stresine maruz kalan bitkiler 15 gün süreyle 12 saat boyunca 5±1 °C (karanlık) ve 12 saat boyunca da 10±1 °C’ye 

(şiddeti: 225 μmol m 
-2

 s 
-1

 ) ayarlı inkibatörde tutulduktan sonra örnekler alınmıştır. 

 Fidelerin Toplam Bitki Ağırlığı Ölçümleri 

Bitki toplam yaş ağırlığı (g) 0.1 g hassasiyetteki terazide tartılarak belirlenmiştir.  

1. Mineral Element Analizi 

Bitkilerin kök ve yaprak kısımlarından alınan bitki örnekleri –84
o
C’deki derin dondurucuda saklanmıştır. İyon 

analizleri için derin dondurucuda saklanan her bir kök,gövde ve yaprak örneğinden yaş yakma metoduna göre 

200 mg tartılıp, üzerine 10 ml 0,1 N HNO3  (Nitrik asit) ilave edilerek bir hafta süreyle kapaklı plastik kutularda 

oda sıcaklığında karanlık ortamda bekletilen örnekler, bu sürenin sonunda çalkalayıcıda 24 saat süreyle 

çalkalanmıştır. K, Ca ve Mg içerikleri ise, Kacar (1994)’e göre Atomik Absorbsiyon cihazında okunmuştur. Bu 

ölçümler sonunda, yaş kök ve yaprak örneğindeki iyon miktarı g/mg taze ağırlık olarak belirlenmiştir (Taleisnik 

ve ark., 1997).  

2. İstatiksel Analizler 

Çalışmanın sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi için Statgraphics istatistik analiz paket 

programında varyans analizine tabi tutulmuştur. İstatistiksel olarak önemli bulunan deneme konuları %5 önem 

seviyesinde Duncan testi ile gruplandırılmıştır. 

3. BULGULAR 

Farklı dozlarda yapraktan yapılan melatonin uygulamalarının optimum koşullar ve üşüme stresi altındaki hıyar 

fidelerinin toplam yaş ağırlığı üzerine etkileri Çizelge 1’ de verilmiştir. 

4. Toplam bitki yaş ağırlığı 

Üşüme stresi uygulanmayan kontrol bitkilerine artan dozlarda uygulanan melatonin fidelerin toplam yaş 

ağırlıklarında istatistiki bir farklılık yaratmıştır. Yine üşüme stresine maruz bırakılan fidelerde artan 
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konsantrasyonlarda uygulanan melatonin bitkilerin toplam bitki yaş ağırlığına önemli bir etkisi olmuştur. Dozun 

artışı ile birlikte özellikle 30 ve 40µM melatonin uygulanan fidelerin toplam yaş ağırlığında artışların olduğu 

dikkat çekmektedir. (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Farklı dozlarda uygulanan melatoninin optimal koşullar altında ve üşüme stresi altındaki hıyar 

fidelerinin toplam bitki yaş ağırlığı üzerine etkileri. 

Uygulam

a 

Üşüme 

Stresi 

Toplam bitki 

yaş Ağ. 

0 - 5.135 C 

1 - 5.5 A 

10 - 5.38 B 

20 - 5.051 D 

30 - 5.091 D 

40 - 4.904 E 

0 + 2.976 G 

1 + 3.093 F 

10 + 3.106 F 

20 + 3.035 FG 

30 + 3.128 F 

40 + 3.285 F 

P değ.(0,05) 0,0000  

Aynı sütunda farklı büyük harf alan (tüm uygulamalar)  ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p≤0.05) 

5. Kök, gövde ve yapraklarda Ca iyonu oranında meydana gelen değişimler 

Çizelge 2.’de hıyar fidelerine yapılan farklı dozlarda melatonin uygulamalarının bitkilerin kök, gövde ve 

yapraklarındaki değişimleri ile bitkilerin toplam Ca miktarları verilmiştir. 

Çizelge 2. Hıyar fidelerine yapılan melatonin uygulamalarının kök, gövde, yapraklarda ve    toplam Ca iyonu 

miktarında meydana gelen değişimler 

Uygulama Üşüme 

Stresi 

Kök  Gövde  Yaprak 

 

P değ. Toplam Ca iyonu 

0 - 8,54±0,48 E
 
a

 z
   11,15±0,28 D a 

y
  16,71±0,54 H b 

x
 0,000 36,49±0,64 F b 

1 - 4,99±0,56 H de 
z
 7,96±0,08 E b 

y
  24,83±0,83 EF ab 

x
  0,000 37,78±0,57 EF ab 

10 - 5,10±0,18 H d 
y 
 5,64±0,38 F c 

y
 24,17±0,37 EF ab  

x
  0,000 34,91±0,60 G c  

20 - 4,38±0,32 H e 
z
 7,28±0,1 E b

y
 24,30±0,84 EF ab  

x
  0,000 35,96±0,52 G bc  

30 - 6,19±0,23 G c 
y 
 7,14±0,70 E b 

y
  25,23±0,65 CD a  

x
  0,000 38,51±0,48 E a 

40 - 7,70±0,13 F b 
y 
 5,13±1,19 F c 

z
  23,60±0,74 F ab 

x
  0,000 36,43±0,30 F b 

P değ.  0,0000 0,0000 0,0000  0,0000 

0 + 10,09±0,52 C bc 
z 
 14,63±0,58 B b 

y
  20,29±0,43 G e 

x
  0,000 45,02±0,71 D  e 

1 + 8,83±0,28 DE d 
z
  15,10±0,17 B b 

y
  24,92±0,44 EF d 

x
  0,000 47,96±0,71 C d 

10 + 11,88±0,32 A a 
z
 13,16±0,63 C c 

y
 25,57±0,43 CD c 

x
  0,000 50,62±0,86 BC bc 

20 + 10,88±0,49 B b 
z 
 12,48±0,05 C c 

y
  26,37±0,85 C c 

x
  0,000 49,74±1,10 BC c 

30 + 9,45±0,48 CD cd 
z
  13,16±0,63 C c 

y
  28,52±1,08 B b 

x
  0,000 51,14±1,28 B b 

40 + 10,03±0,90 C bc 
z
  21,76±0,36 A a 

y
  30,02±0,44 A a 

x
  0,000 61,82±1,03 A a 

P değ.  0,0003 0,0000 0,0000  0,0000 

T.U.İ. P değ.(0,05) 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000 

Aynı sütunda farklı büyük harf alan (tüm uygulamalar)  ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p≤0.05). Aynı 

sütunda farklı küçük harf  alan (kontrol ve üşüme uygulanmış) ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir 
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(p≤0.05).  Aynı satırdaki 
X
 ,

 Y
 ve 

Z  
harfleri alan (organlar) ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p≤0.05) 

Uyg: Uygulama, TUİP değ.: Tüm uygulamalar için P değeri,-: Optimal koşullar (Üşüme stresi yok),+ Üşüme 

stresi uygulanmış. 

 Optimal koşullar altında yetiştirilen fideler ile üşüme stresine maruz bırakılan fidelerin kök, gövde ve 

yapraklarındaki Ca miktarında istatistiki olarak önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Üşüme stresi 

uygulanmış bitkilerin kök, gövde ve yapraklarındaki Ca miktarlarında optimal koşullarda yetişen (kontrol) 

bitkilere göre önemli artışların olduğu belirlenmiştir. Üşüme stresine maruz bırakılan fidelerin köklerinde en 

düşük Ca miktarı 1 µM melatonin uygulaması yapılmış bitkilerde ölçülmüş olup, en yüksek kök Ca miktarı ise 

10 µM melatonin uygulanmış fidelerde belirlenmiştir. Üşüme stresine maruz bırakılan fidelerin gövdelerinde en 

yüksek Ca miktarı ise 40 µM melatonin uygulanmış fidelerde belirlenmiştir. Üşüme stresine maruz bırakılan 

fidelerin yapraklarındaki Ca miktarı uygulanan melatonin dozların artışına paralel olarak artmış ve en yüksek 

yaprak Ca miktarı ise 40 µM melatonin uygulanmış fidelerde belirlenmiştir.  

Optimal koşullar altında yetiştirilen fideler ile üşüme stresine maruz bırakılan fidelerin toplam Ca miktarı 

bakımından karşılaştırıldığında; bitkilerin toplam Ca miktarında istatistiki olarak önemli farklılıkların olduğu 

belirlenmiştir. Üşüme stresi uygulanmış bitkilerin toplam Ca miktarlarında optimal koşullarda yetişen (kontrol) 

bitkilere göre önemli artışların olduğu belirlenmiştir. 

6.  Kök, gövde ve yapraklarda K iyonu miktarında meydana gelen değişimler 

Çizelge 3.’de hıyar fidelerine yapılan farklı dozlarda melatonin uygulamalarının bitkilerin kök, gövde ve 

yapraklarındaki değişimleri ile bitkilerin toplam potasyum miktarları verilmiştir. 

Çizelge 3. Hıyar fidelerine yapılan melatonin uygulamalarının kök, gövde, yapraklarda ve toplam K  iyonu 

miktarında meydana gelen değişimler 

Uygulama Üşüme 

Stresi 

Kök  Gövde  Yaprak 

 

P değ. Toplam iyon 

0 - 2,64±0,60 BC ab 
x 
 2,72±0,48 B a 

x
  3,29±0,03 A a 

x
  0,1505 8,66±050 B a  

1 - 2,74±0,08 B a 
x
 2,83±0,05 B a 

x
  2,09±0,08 AB b 

y
 0,0028 7,68±0,05 CD bc  

10 - 2,17±0,04 D b 
y
  1,98±0,15 CD b 

y
  3,06±0,72 A a 

x
 0,0000 7,22±0,71 BC c  

20 - 2,36±0,04 CD ab 
y
  2,86±0,08 AB a 

xy
  3,20±0,46 A a 

x
  0,0000 8,43±0,49 D ab  

30 - 2,20±0,01 D b 
y
  1,93±0,02 CD b 

y
  3,13±0,59 A a 

x
 0,0056 7,26±0,60 D c  

40 - 2,23±0,01 D b 
y
  2,12±0,42 CD b 

y
  3,11±0,46 A a 

x
  0,0917 7,48±0,42 D c  

P değ.  0,0625  0,0018 0,0767  0,0175 

0 + 2,21±0,18 D c 
x
 2,02±0,04 CD c 

x
  2,60±0,02 AB c 

x
  0,2389 6,44±0,20 B c  

1 + 2,29±0,06 CD bc 
y
  2,27±0,14 C b 

y
 2,68±0,00 AB b 

x
 0,0000 7,26±0,20 AB b  

10 + 2,22±0,09 D c 
y
 2,12±0,01 CD bc 

y
  2,91±0,09 A ab 

x
  0,0451 7,26±0,03 A b  

20 + 2,15±0,15 D c 
y
  1,83±0,04 D d 

z
 3,24±0,06 A a 

x
  0,0270 7,23±0,25 A b  

30 + 2,49±0,05 B-D b 
y
  2,23±0,09 C b 

y
  3,00±0,29 A ab 

x
  0,0119 7,74±0,31 A b  

40 + 3,41±0,22 A a 
x
  3,19±0,09 A a 

xy
  2,93±0,29 A ab 

y
 0,0295 9,54±0,59 A a  

P değ.  0,0000 0,0000 0,0003  0,0000 

T.U.İ. P değ.(0,05) 0,0000 0,0000 0,0040  0,0000 
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Aynı sütunda farklı büyük harf alan (tüm uygulamalar)  ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p≤0.05). Aynı 

sütunda farklı küçük harf  alan (kontrol ve üşüme uygulanmış) ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir 

(p≤0.05).  Aynı satırdaki 
X
 ,

 Y
 ve 

Z  
harfleri alan (organlar) ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p≤0.05) 

Uyg: Uygulama, TUİP değ.: Tüm uygulamalar için P değeri,-: Optimal koşullar (Üşüme stresi yok),+ Üşüme 

stresi uygulanmış. 

 Optimal koşullar altında yetiştirilen fideler ile üşüme stresine maruz bırakılan fidelerin köklerinde ve 

gövdelerinde K miktarında istatistiki olarak önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Üşüme stresi uygulanmış 

bitkilerin kök ve gövde kısımlarındaki kısımlarıdaki K miktarlarında optimal koşullarda yetişen (kontrol) 

bitkilere göre önemli farklılıkların olmadığı (0, 1, 10, 20, 30 µM) belirlenmiştir.  Üşüme stresine maruz bırakılan 

fidelerin köklerinde en düşük K miktarı 10 µM melatonin uygulaması yapılmış bitkilerde gövdede 20 µM 

melatonin uygulanmış bitkilerde ölçülmüştür. Bu gruptaki bitkilerin kök ve gövde K miktarlarında 40 µM 

melatonin uygulanmış fidelerde en yüksek miktarda belirlenmiştir.  

Optimal koşullar altında yetiştirilen fideler ile üşüme stresine maruz bırakılan fidelerin yapraklarında K 

miktarında istatistiki olarak önemli farklılıkların olmadığı belirlenmiştir. Üşüme stresine maruz kalan bitkilerin 

yaprak kısımlarında en düşük K  miktarı 0 µM melatonin uygulamalarında ölçülmüştür.  Bu gruptaki bitkilerin 

yaprak K miktarlarında 40 µM melatonin uygulanmış fidelerde en yüksek miktarda belirlenmiştir. 

Optimal koşullar altında yetiştirilen fideler ile üşüme stresine maruz bırakılan fidelerin  toplam K miktarı 

bakımından karşılaştırıldığında; stres ve normal koşullardaki melatonin uygulamasında bitkilerin toplam K 

miktarında istatistiki olarak önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Üşüme stresi uygulanmış bitkilerin 

toplam K miktarlarında optimal koşullarda yetişen (kontrol) bitkilere göre önemli artışların olduğu ve özellikle 

40 µM melatonin uygulanmış fidelerde en yüksek miktarda olduğu belirlenmiştir. 

7.  Kök, gövde ve yapraklarda Mg iyonu miktarında meydana gelen değişimler 

Çizelge 4’de hıyar fidelerine yapılan farklı dozlarda melatonin uygulamalarının bitkilerin kök, gövde ve 

yapraklarındaki değişimleri ile bitkilerin toplam Mg miktarları verilmiştir. 

 Optimal koşullar altında yetiştirilen fideler ile üşüme stresine maruz bırakılan fidelerin yapraklarında Mg 

miktarında istatistiki olarak önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Üşüme stresi uygulanmış bitkilerin kök 

kısımlarıdaki Mg miktarlarında optimal koşullarda yetişen (kontrol) bitkilere göre önemli düşüşlerin olduğu 

belirlenmiştir.  Üşüme stresi uygulanmayan kontrol bitkilerine artan dozlarda uygulanan melatonin fidelerin kök 

kısımlarındaki Mg miktarlarında istatistiki bir farklılık yaratmıştır. Bu gruptaki 20 µM Melatonin uygulanan 

bitkilerin köklerinde en yüksek Mg miktarı ölçülmüştür.  Üşüme stresine maruz bırakılan fidelerin köklerinde ise 

en düşük Mg miktarı 10 µM melatonin uygulaması yapılmış bitkilerde ölçülmüştür. . Bu gruptaki bitkilerin kök 

Mg miktarlarında 40 µM melatonin uygulanmış fidelerde en yüksek miktarda belirlenmiştir.  
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Optimal koşullar altında yetiştirilen fideler ile üşüme stresine maruz bırakılan fidelerin gövdelerinde Mg 

miktarında istatistiki olarak önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Üşüme stresi uygulanmış bitkilerin gövde 

kısımlarıdaki Mg miktarlarında optimal koşullarda yetişen (kontrol) bitkilere göre kısmen düşüşlerin olduğu 

belirlenmiştir.  Üşüme stresi uygulanmayan kontrol bitkilerine artan dozlarda uygulanan melatonin fidelerin 

gövde kısımlarındaki Mg miktarlarında istatistiki bir farklılık yaratmazken 30 µM melatonin uygulanan bitkilerin 

gövdelerinde en düşük Mg miktarı ölçülmüştür. Aynı grupta melatonin diğer dozlarında istatiksel bir fark 

oluşmamıştır. Yine üşüme stresine maruz kalan bitkilerin gövde kısımlarında en düşük Mg miktarı 40 µM 

melatonin uygulamalarında ölçülmüştür.  Bu gruptaki bitkilerin gövde Mg miktarlarında 20 µM melatonin 

uygulanmış fidelerde en yüksek miktarda belirlenmiştir. Optimal koşullar altında yetiştirilen fideler ile üşüme 

stresine maruz bırakılan fidelerin yapraklarında Mg miktarında istatistiki olarak önemli farklılıkların olduğu 

belirlenmiştir. 

Çizelge 4. Hıyar fidelerine yapılan melatonin uygulamalarının kök, gövde, yapraklarda ve toplam Mg iyonu 

miktarında meydana gelen değişimler 

Uyg. Üşüme 

Stresi 

Kök Gövde Yaprak 

 

P değ. Toplam iyon 

0 - 0,74±0,34 BC b 
x
 0,89±0,01 A a 

x
 0,80±0,12 D c 

x
 0,001 2,45±0,43 C b 

1 - 0,37±0,01 E c 
z
 0,72±0,07 B b 

y
 1,74±0,11 A a 

x
 0,001 2,85±0,11 B b 

10 - 1,60±0,14 A a 
x
 0,90±0,02 A a 

y
 1,01±0,01 C bc 

y
 0,002 3,52±0,12 A a 

20 - 0,77±0,13 BC b 
y
 0,98±0,08 A a 

x
 1,13±0,05 C b 

x
 0,003 2,89±0,06 B b 

30 - 0,75±0,07 BC b 
y
 0,61±0,05 CD b 

y
 1,53±0,19 AB a 

x
 0,000 2,91±0,25 B b 

40 - 0,67±0,10 B-D ab 
y
 0,67±0,07 BC b 

y
 1,55±0,17 AB a 

x
 0,001 2,90±0,31 B b 

P 

değ. 

 0,0000 0,0001 0,0000  0,0071 

0 + 0,56±0,07 C-E bc
 y
 0,66±0,07 B-D bc 

y
 1,12±0,05 C b 

x
 0,699 2,35±0,08 C bc 

1 + 0,45±0,03 DE c 
y
 0,60±0,02 CD c 

y
 1,41±0,20 B a 

x
 0,000 2,47±0,15 C b 

10 + 0,86±0,00 B a 
y
 0,90±0,04 A a 

y
 1,10±0,03 C b 

x
 0,001 2,88±0,01 B a 

20 + 0,53±0,09 C-E bc
 z
 0,72±0,08 B b 

y
 1,20±0,08 D b 

x
 0,018 2,46±0,11 C b 

30 + 0,59±0,02 C-E b
 y
 0,66±0,05 B-D bc 

y
 1,19±0,08 C b 

x
 0,002 2,45±0,11 C b 

40 + 0,55±0,05 C-E bc 
y
 0,55±0,03 D c 

y
 1,12±0,11 C b 

x
 0,002 2,24±0,12 C c 

P 

değ. 

 0,0000 0,0001 0,0484  0,0003 

T.U.İ. P değ.(0,05) 0,0000 0,0000 0,00000  0,0000 

 

Aynı sütunda farklı büyük harf alan (tüm uygulamalar)  ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p≤0.05). Aynı 

sütunda farklı küçük harf  alan (kontrol ve üşüme uygulanmış) ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir 

(p≤0.05).  Aynı satırdaki 
X
 ,

 Y
 ve 

Z  
harfleri alan (organlar) ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p≤0.05) 

Uyg: Uygulama, TUİP değ.: Tüm uygulamalar için P değeri,-: Optimal koşullar (Üşüme stresi yok),+ Üşüme 

stresi uygulanmış. 

 

Üşüme stresi uygulanmış bitkilerin yaprak kısımlarındaki Mg miktarlarında optimal koşullarda yetişen (kontrol) 

bitkilere göre kısmen düşüşlerin olduğu belirlenmiştir.  Üşüme stresi uygulanmayan kontrol bitkilerine artan 
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dozlarda uygulanan melatonin fidelerin yaprak kısımlarındaki Mg miktarlarında istatistiki bir farklılık 

yaratmazken melatonin uygulanmayan (0 µM) bitkilerin yapraklarında en düşük Mg miktarı ölçülmüştür. Aynı 

grupta melatonin diğer dozlarında istatiksel bir fark oluşmamıştır. Yine üşüme stresine maruz kalan bitkilerin 

yaprak kısımlarında 1µM ve 20 µM melatonin uygulamaları dışında istatiksel olarak bir değişiklik olmamıştır. 

Optimal koşullar altında yetiştirilen fideler ile üşüme stresine maruz bırakılan fidelere uygulanan melatonin 

dozları toplam Mg miktarı bakımından karşılaştırıldığında; stres ve normal koşullardaki melatonin 

uygulamasında bitkilerin toplam Mg miktarında istatistiki olarak önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir. 

Üşüme stresi uygulanmış bitkilerin toplam Mg miktarlarında optimal koşullarda yetişen (kontrol) bitkilere göre 

kısmen düşüşlerin olduğu belirlenmiştir.   

8. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırmacılar birçok çalışmada, melatoninin toprak üstü bölümlerinde ve ayrıca köklerde de büyümeyi teşvik 

ettiğini belirtmiştir. Örneğin; Triticum, Hordeum, Avena, Oryza, Lupinus, arabidopsis, Brassica, Helianthus, 

Prunus, Cucumis ve Punica, aynı zamanda domates, soya fasulyesi ve mısır bitkilerinde. Genellikle büyümenin 

engellenmesi sadece yüksek melatonin konsantrasyonlarındaki (> 10 μm) köklerde görülür (Arnao ve 

Hernández-Ruiz, 2018). Yine melatonin, Lupinus, Phalaris, Triticum, Hordeum, arabidopsis ve Cucumis'in 

toprak üstü dokularındaki kontrol bitkilerine kıyasla büyümede 3-4 kat artış ve diğerlerinde daha az belirgin bir 

artışa neden olmuştur (Arnao and Hernández-Ruiz, 2017). Daha yakın zamanlarda yapılan çalışmalarda, pirinç 

(Han et al., 2017), biber (Korkmaz ve ark, 2017), çok yıllık çim (Zhang ve ark., 2017), salatalık (Zhang ve ark., 

2017), mercimek ve fasulyede (Aguilera ve ark., 2015) melatoninin büyüme destekleyici aktivitesi 

tanımlanmıştır. 

Bitki gelişim parametreleri dikkate alınarak genel bir değerlendirme yapıldığında üşüme stresi uygulanan 

bitkilerden 30 ve 40 µM melatonin uygulanan bitkilerin metabolik aktiviteyi kontrol altında tuttuğu ve bitki 

büyümesinin kısmen de olsa olumsuz etkilenmediği söylenebilir. 

Üşüme stresinin bitkilerin mineral element alımını etkilediği üzerine çalışmalar mevcuttur. Toplam besin 

elementi alımında, üşüme, kuraklık ve tuzlu şartlar altında büyüyen bitkilerdeki mineral elementlerin 

konsantrasyonunda, suyun azalması ile ciddi düşüşlerin olduğuna değinilmiştir (Togay ve ark., 2016). Besin 

elementlerinin tüm bitki bünyesinde ve özellikle de organlarında üşümeye dayanım üzerine etkileri ile ilgili 

araştırmalar mevcut olup, melatonin uygulaması ve besin elementi alımıyla ilgili yapılan bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. 

Soğuk ve ısı gerilmeleri gibi çok çeşitli hücre dışı sinyallerin sitozolik serbest Ca
+2 
seviyesinin geçici olarak 

yükselmesine neden olduğu gösterilmiştir (Knight, 2000). Nitekim yaptığımız çalışmanın da Ca iyonu verilerinde 

aynı durum söz konusu olmuştur. Üşüme stresi uygulanan bitkilerin kök gövde ve yapraklarında Ca miktarının 

optimal koşullarda tutulan bitkilere göre yükseldiği belirlenmiştir. Uygulanan melatonin dozu arttıkça bitkilerin 
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Ca iyonu alımının arttığı diğer önemli bir husustur. Ayrıca çeşitli çalışmalar, sitosolik (serbest) Ca 
+2

 

konsantrasyonu ile çeşitli hücre fonksiyonlarının düzenlenmesini sağladığı yönde güçlü kanıtlar mevcuttur. 

Çalışmada uyguladığımız melatonin dozlarından en yüksek dozun (40 µM )toplam Ca miktarı bakımından en 

yüksek değerde olduğu ve bu dozda en az üşüme zararının olduğu dikkat çekmektedir. Öte yandan, donma hasarı, 

bitki dokularından iyonların akışının artmasına neden olur (Palta ve ark, 1977a, b). Potasyum (K) hücrelerden 

sızan ana katyondur (Palta ve ark. 1977a). Hücre zarlarının K 
+
 geçirgenliğindeki değişikliğin, donma-çözülme 

hasarının erken bir belirtisi olduğu ileri sürülmüştür (Palta ve Li, 1978, 1980). Yaptığımız çalışmada 

uyguladığımız melatonin dozlarından 40 µM uygulamasının toplam K miktarı bakımından en yüksek değerde 

bulunmuştur. Bu dozda en az üşüme zararının gözlemlendiği ve toplam K miktarı ile ilişkili olabileceği yönünde 

fikir oluşmuştur. 

Togay ve ark. (2016)’ nın farklı bezelye çeşitlerinin soğuğa dayanım durumlarını araştırdıkları çalışmada, makro 

ve mikro element birikimi açısından, kontrol bitkileri göz önüne alındığında, Mn, Mg, Cu mikro elementlerinin 

birikimine düşük sıcaklık uygulamasının etkisi gözlemlemişlerdir. . Bununla birlikte, Fe ve Zn birikimlerinde 

yaklaşık on kat azalma olduğunu, ayrıca, kontrol bitkileri dikkate alınarak bitkilerin K ve Ca birikiminde bir 

değişiklik olmadığını gözlemlemişlerdir. Yaptığımız çalışmada ise melatonin uygulamalarının özellikle toplam 

Ca, K, gibi elementlerin alımına olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir. Üşüme stresine tabi tutulmuş fidelere 

melatonin uygulamalarının üşüme stresine dayanımda önemli etkisi bulunan besin elementlerinin (Ca, K) alımı 

üzerine olumlu etkisinin olduğu kanaatine varılmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışma, biber fidesi yetiştiriciliğinde en uygun besin solüsyonunu belirlemek amacıyla hazırlanmış, farklı 

besin elementi içeriklerine sahip, solüsyonları uygulayarak bitki gelişiminde mikro element ektisi ve birikimi 

belirlenmiştir. Bu amaçla Genetika F1 sivri biber çeşidi tohumları, viyollerdeki torf-perlit karışımına ekilmiş ve 

biber tohumları çimleninceye kadar saf su ile sulanmıştır. Daha sonra çimlenen biber fideleri farklı oranlarda 

besin elementleriyle hazırlanan altı farklı besin solüsyonu ile sulanmıştır. Bunların dışında N-P-K +ME ticari 

ayrı bir uygulama olarak kullanılmıştır. Olgun fidelerde demir (Fe), bakır (Cu), çinko (Zn), mangan (Mn)  

birikim değerlerinin analizleri yapılarak, Duncan çoklu karşılaştırma testine tabi tutularak istatiksel olarak 

değerlendirilmiştir. En yüksek toplam bitki ağırlığı 4. Uygulamadan elde edilirken en düşük toplam bitki ağırlığı 

kontrol olarak kullanılan N P K + ME li ticari gübre uygulamasından elde edilmiştir. Yapraklardaki demir (Fe), 

mangan (Mn) elementi birikim değerleri bakımından istatistiksel farklılık belirlenirken bakır (Cu), çinko (Zn) 

elementleri birikimleri bakımından ise istatistiki olarak fark bulunmamıştır. 

Anahtar kelimeler: Besin reçetesi, Biber, Bitki Besleme, Toplam Bitki Ağırlığı, Mikro Element Birikimi   

INVESTIGATION OF MICRO ELEMENT ACCUMULATIONS OF PEPPER SEEDLINGS APPLYING 

DIFFERENT NUTRIENT SOLUTIONS 

This study was prepared to determine the most suitable nutrient solution in pepper seedling cultivation, by 

applying solutions with different nutrient content, micro element effect and accumulation in plant growth were 

determined. For this purpose, the seeds of the Genetika F1 pointed pepper variety were sown in the peat-perlite 

mixture in viols and watered with distilled water until the pepper seeds germinated. Then, the germinating pepper 

seedlings were irrigated with six different nutrient solutions prepared with different ratios of nutrients. Apart 

from these, N-P-K +ME was used as a separate commercial application. Iron (Fe), boron (B), copper (Cu), zinc 

(Zn), manganese (Mn) accumulation values in mature seedlings were analyzed and statistically evaluated by 

using Duncan's multiple comparison test. The highest total plant weight was obtained from the 4th application, 

while the lowest total plant weight was obtained from the commercial fertilizer application with NPK + ME used 

as the control. While a statistical difference was determined in terms of iron (Fe), manganese (Mn) element 

accumulation values in the leaves, there was no statistical difference in copper (Cu), zinc (Zn) element 

accumulations. 
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Key words: Nutrition Recipe, Pepper, Plant Nutrition, Total Plant Weight, Micro Element Accumulation 

1. GİRİŞ 

Sebze üretiminin ilk basamağı iyi bir tohum ve bundan elde edilecek kaliteli fidedir. Hem verimi 

arttırmak hem de kaliteli bir ürün elde etmek için kaliteli bir fide ile üretime başlamak büyük önem arz 

etmektedir. Bunun içindir ki fidelerin bütün kısımlarının sağlıklı ve sağlam olması gerekmektedir. Ayrıca, pişkin 

ve kuru maddece zengin olan fidelerin tümü aynı büyüklükte ve gelişme hızında olmasında fayda vardır. 

Fidelerin çok fazla boylanması istenmez iken kalın ve kuvvetli olması istenmektedir. Fidenin kök sisteminin tam 

ve sağlam olması, üzerinde bir miktar toprak bulunması fazla genç veya fazla yaşlı olmaması önemlidir (Vural ve 

ark., 2000). 

 Genel olarak iyi bir bitki yetiştiriciliği için çevre şartlarına müdahale etmemiz pek mümkün değildir. 

Bununla birlikte bitkilerin yetiştirildiği ortamların, bitkinin ihtiyacına göre düzenlenmesi elimizde olan bir 

durumdur (Güneş ve ark, 2007). Bazı elementlerin toksik etkisini engelleyebilen veya bir takım mineral 

elementlerin spesifik etkisini yerine getirebilen mineral elementler yarayışlı elementler olarak adlandırılmaktadır. 

Bu günkü bilgiler ışığında yüksek bitkiler için 14 mineral elementi mutlak gerekli besin maddesi ve 5 elementi 

de yarayışlı besin maddesi olarak kabul edilmektedir. Bunlarıda bitki bünyesindeki miktarına veya bitki 

tarafından gereksinilen miktarına göre “makro” ve “mikro” element olarak iki gruba ayırabiliriz. Bitki besin 

maddelerini fizyolojik ve biyokimyasal fonksiyonlarına göre sınıflamak mümkündür (Güneş ve ark., 2007). 

 Bitkilerin farklı organlarında yapılan besin elementi analizleri hem bitkilerin besin maddesi içeriği hem 

de o bitkinin yetiştiği ortam hakkında bilgi verir. Analiz sonucu elde edilen değerler standart değerler ile 

karşılaştırılarak, bitkinin hangi besin maddelerine ihtiyaç duyduğu belirlenir. Bitki analiz sonuçları, hangi besin 

maddesinin normal bitki gelişimi için gerekli olan düzeyin altında ya da üstünde olduğunu gösteren bir teşhis 

aracıdır. Ayrıca, bitkinin yetişme ortamına uygulanan besin elementi miktarı ile bitkinin o besin elementi alım 

miktarı arasındaki farka bakılarak besin elementinin yarayışlılık düzeyi de belirlenmiş olur. Yine besin 

elementlerinin alım düzeyleri de birbirleriyle ilişki ve rekabetlerinin belirlenmesine yardımcı olduğu gibi bitki 

beslemede uygun reçetelerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Yapılan bu çalışma, farklı besin elementi 

içeriklerine sahip, solüsyonları uygulayarak bitki gelişiminde mikro element ektisi ve birikimi belirlenmesini 

amaçlamaktadır.  

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

3. Materyal 

 Denememizde kullandığımız biber tohumu Genetika firmasına ait Zara F1 sivri biber çeşidi tohumu olup, 

%98 çimlenme özelliğine sahiptir. Denemenin sağlıklı sürmesi ve bitkilerin hastalıktan ari olması amacı ile 

yüksek kaliteli bir çeşit ve Thiram ile ilaçlanmış bir tohum seçilmiştir.    
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4. Yöntem 

5. Bitkilerin yetiştirilmesi 

 Deneme Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Fizyoloji Laboratuvarı Split 

Klimalı iklim odasında gerçekleştirilmiştir. İklim odasının koşulları %70 nem, 24 ± 2 
o
C sıcaklık, 16 saat 

aydınlık ve 8 saat karanlık fotoperyodu olacak şekilde ayarlanmıştır. 

 Tohumların ekimi, 60 mm çaplı ve 65mm derinlikte plastik viyollere yapılmıştır. Viyollere 3:1 oranında 

torf+perlit karışımı eklenmiş olup, tohumların ekimi tek tek aynı derinlikte (1-1,5 cm) viyollere ekilmiştir. 

Tohumlar çimlenme zamanına kadar saf su ile sulanmıştır.  

6. Farklı besin solüsyon reçetelerinin hazırlanması 

Biber fideleri çimlendikten sonra daha önce belirlenen reçetelere uygun olmak üzere 7 farklı besin 

solüsyonu hazırlanmıştır. Amaç hazırlanan besin reçetelerinden, biber fidesi için en uygun reçetenin tespit 

edilmesidir. Uygulanan besin solüsyon reçeteleri ve kullanılan ticari gübre içeriği Çizelge 1 ve 2’ de verilmiştir. 

7. Çizelge 1. Uygulanan 7 farklı besin solüsyonu reçeteleri (ppm) 

Elementler     Kontrol Uyg.1 

(ppm) 

Uyg.2 

(ppm) 

Uyg.3 

(ppm) 

Uyg.4 

(ppm) 

Uyg.5 

(ppm) 

Uyg.6 

(ppm) 

Azot (N) N+P+K 

15+15+15+ 

iz elementler 

İki sulamada bir 

litreye 4 gr gübre 

verilmiştir. 

186 186 186 186 186 186 

Fosfor (P ) 31 31 35 40 45 50 

Potasyum (K) 136 136 163 190 217 244 

Magnezyum(Mg)  49.28 59.28 69.28 79.28 89.28 99.28 

Kalsiyum (Ca) 200 220 240 260 280 300 

Demir (Fe) 3.3 3,5 4.0 4.5 5.0 5.5 

Mangan (Mn) 0.0031 0.041 0.051 0.061 0.071 0.081 

Bor (B) 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 

Bakır (Cu) 0.015 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 

Çinko (Zn) 0.023 0.030 0.035 0,040 0.045 0.050 

 Çizelge 2. Kullanılan ticari gübre içeriği 

Ticari Gübre İçeriği Kütlece (w/w) % 

Toplam azot 15 

Amonyum azotu (N-NH4) 5 

Nitrat azotu (N-NO3) 10 

Suda çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) 15 

Suda çözünür Potasyumoksit (K2O) 15 

İz Elementler   

Suda çözünür bakır tamamı EDTA ile şelatlı 0.02 

Suda çözünür demir tamamı EDTA ile şelatlı 0.05 

Suda çözünür mangan tamamı EDTA ile şelatlı 0.02 

Suda çözünür çinko tamamı EDTA ile şelatlı 0.02 

8. Yapılan ölçüm ve analizler 

Toplam yeşil aksam ağırlığı (g): Fidelerin toplam yeşil aksam ağırlığı hassas terazide tartılmıştır. 

Mineral element analizi: Her uygulama için üçer örnek alınmak üzere fidelerin yaprak kısımlarından 

alınan örnekler bir hafta boyunca –84
o
C’ye ayarlı derin dondurucuda saklanmıştır. İyon analizleri için derin 

dondurucuda saklanan yaprak örneğinden 200 mg tartılmış, üzerine 10 ml 0.1 N HNO3 (Nitrik asit) ilave edilerek 
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bir hafta süreyle kapaklı plastik kutularda oda sıcaklığında karanlık ortamda bekletilmiştir. Daha sonra örnekler 

çalkalayıcıya alınarak 24 saat süreyle çalkalanmıştır. Fe, Cu, Zn ve Mn içerikleri, Kacar (1994)’e göre Atomik 

Absorbsiyon cihazında belirlenmiştir. Bu ölçümler sonunda, yaprak örneklerindeki iyon miktarı µg/mg taze 

ağırlık olarak belirlenmiştir (Taleisnik ve ark., 1997). 

Değerlendirmelerin yapılması 

Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre her parselde 20 bitki ile 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Deneme sonunda kaydedilen veriler Statgraphics istatistik analiz paket programında varyans analizi ile 

değerlendirilmiştir. İstatistiki olarak önemli olan deneme dataları %5 öneme sahip Duncan çoklu karşılaştırma 

testi ile gruplama yapılmıştır. 

9. BULGULAR 

Farklı besin uygulamalarının yeşil aksam ağırlığına etkisi Çizelge 3’de verilmiştir. Kontrol grubu hariç (p ˂ 0.05) 

diğer uygulamalar istatistik olarak önemli bulunmamıştır. En yüksek bitki ağırlığı 4.uygulamadan (3.126 g/bitki) 

elde edilirken, en düşük değer kontrol (1.945 g/bitki) grubunda gözlemlenmiştir.   

Çizelge 3. Uygulamaların yeşil aksam bitki ağırlığına etkileri 

Uygulama Yeşil aksam ağırlığı 

           (g) 

Kontrol 1.945±0.257 B 

UYG. 1 3.052±0.509 A 

UYG. 2 2.981±0.427 A 

UYG. 3 2.950±0.421 A 

UYG. 4 3.126±0.505 A 

UYG. 5 3.006±0.545 A 

UYG. 6 2.663±0.529 A 

P Değeri 0.000 

A, B: Sütunlardaki aynı harfi alan ortalamalar arasındaki fark p ≤ 0.05’e göre önemli değildir. 

Çizelge 4. Uygulamaların yapraktaki mikro element birikimlerine etkileri 

UYGULAMALAR Fe 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

       Mn 

    (ppm) 

Kontrol 250±0.48 AB  10.46±1.39 A  95.6±0.68 A 38.8±0.39 C  

Uygulama1 212±0.51 AB  9.94±0.68 A 95.6±1.38 A 34.7±1.11 C 

Uygulama2 220±0.21 AB  8.82±0.17 A 90.7±0.63 A 38.8±0.09 C 

Uygulama3 208±0.10 B  9.01±0.67 A 89.0±0.50 A  35.6±0.48 B  

Uygulama4 238±0.42 AB  9.79±0.99 A 94.4±0.72 A 47.2±1.07 BC 

Uygulama5 297±0.33 A  9.10±0.80 A 91.4±0.64 A 65.0±1.30 B  

Uygulama6 243±0.23 AB  9.33±0.05 A 104.2±0,68 A 187.0±2.19 A  

P Değ.        0.263      0.328      0.371 0.000 

A, B: Sütunlardaki aynı harfi alan ortalamalar arasındaki fark p ≤ 0.05’e göre önemli değildir. 
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Farklı besin uygulamalarının bitki yaprak demir içeriğine etkisi Çizelge 2’de verilmiştir. Farklı besin 

uygulamalarının bitki yaprak demir içeriğine etkisi (p ˂ 0.05) istatistiki olarak önemli değildir. En yüksek demir 

değeri 5.uygulamada (297 ppm) elde edilirken, en düşük değer 3.uygulamada (208 ppm) gözlemlenmiştir. 

Farklı besin uygulamalarının bitki yaprak bakır içeriğine etkisi Çizelge 2’de verilmiştir. Farklı besin 

uygulamalarının bitki yaprak bakır içeriğine etkisi (p ˂ 0.05) istatistiki olarak önemli değildir. En yüksek bakır 

değeri kontrol gurubunda (10.46 ppm) elde edilirken, en düşük değer 2.uygulamada (8.82 ppm) gözlemlenmiştir. 

Farklı besin uygulamalarının bitki yaprak çinko içeriğine etkisi Çizelge 2’de verilmiştir. Farklı besin 

uygulamalarının bitki yaprak çinko içeriğine etkisi (p ˂ 0.05) istatistiki olarak önemli değildir. En yüksek değer 

6.uygulamada (104.2 ppm) , en düşük değer 3.uygulamada (89.0 ppm) gözlemlenmiştir. 

Farklı besin uygulamalarının bitki yaprak mangan içeriğine etkisi Çizelge 2’de verilmiştir. Farklı besin 

uygulamalarının bitki yaprak mangan içeriğine etkisi (p ˂ 0.05) istatistiki olarak önemlidir. En yüksek mangan 

değeri 6.uygulamada (187.0 ppm) elde edilirken, en düşük değer 1.uygulamada (34.7 ppm) gözlemlenmiştir. 

10. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Denemede Genetika firmasına ait Zara F1 sivri biber çeşidi tohumu kullanılmıştır. Tohumlar biri kontrol 

olmak üzere 7 farklı besin çözeltisiyle pişkin fide haline gelene kadar beslenmiştir. Kontrol grubu, piyasada 

kullanılan ticari gübre çözeltisi olarak uygulanmıştır. Uygulama1 standart besin çözeltisi olan hoagland 

çözeltisidir. Diğer Uygulama2, Uygulama3, Uygulama4, Uygulama5 ve Uygulama6 besin uygulamaları 

Hoagland (Uygulama1) çözeltisine göre azot miktarı sabit tutularak makro ve mikro besin elementleri reçeteleri 

hazırlanıp bitkilere uygulanmıştır. 

Bitkilerin besin elementi alımları arasında belirli bir denge bulunmaktadır. Bu dengedeki oranların artış 

veya azalış yönünde değişmesi durumunda bitkinin gelişimi olumsuz etkilenmektedir. Yani bitki besin 

elementlerinin bir ortamda fazla olması bitki gelişimi için her zaman iyi değildir. Nitekim bitki gelişimi için artan 

miktarlarda uygulamış olduğumuz farklı besin solüsyonlarındaki reçeteler içerisinde en iyi gelişimi gösteren 

fidenin 4. uygulamanın olması bu durumu ispatlamaktadır. Azot haricinde diğer tüm uygulamalardaki besin 

elementlerinin dozları düzenli olarak artırılmış ve en iyi besin reçetesinin 4. uygulamada olduğu görülmüştür.  

Topraktan bitki besin elementinin sağlanması ve bu besin elementlerinin belirli düzeyde bitkiye yarayış 

sağlaması, bitki besin elementlerinin dengesinin bitkisel üretimin artırılmasında önemli bir faktör olduğunu 

göstermektedir (Bilen ve Sezen, 1993). Bitkilerde besin elementleri bir başka besin elementinin alımını olumlu 

etkileyebildiği gibi olumsuz bir şekilde de etkileyebilmekte ve bu olaya interaksiyon denilmektedir (Tandon, 

1991). Örneğin baklagiller fazla asidik toprakta gelişim geriliği gösterirken, toprağa eklenen bir miktar kireçten 

sonra gelişmede düzelmeler gözlemlenmiştir. Bitkide interaksiyonlar mevcut bir bitki besin elementinin bitki 

tarafından gerektiğinden fazla alınmasından ve toksik etkiler göstermeye başlamasından sonra artabilir. Buna 

örnek olarak çinkonun fazla miktarda bitki tarafından alınmasıyla, demirin metabolik işlevini yerine 
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getirememesiyle ortaya çıkmaktadır (Gezgin ve Hamurcu, 2006). Yine mangan fazlalığı demir, kalsiyum ve 

magnezyum gibi elementlerin alımına engel olduğundan bitki bünyesinde bu elementlerin eksikliği ortaya çıkar 

(Boşgelmez ve ark., 2001; Kacar ve Katkat, 2009). Ayrıca çinko fazlalığı bitki kök ve yaprak gelişimini olumsuz 

etkilemekte, demir ve fosfor alımını düşürmektedir (Boşgelmez ve ark., 2001; Kacar ve Katkat, 2009). Yetiştirme 

ortamının bakırca fazla olmasının da bir takım olumsuz etkileri söz konusudur. Demir alımının azalması ve bu 

sebepten demir eksikliğinde yapraklarda görülen kloroz benzeri semptomlar meydana gelir. Bitki kök ve sürgün 

gelişiminin zayıflaması ve molibden elementinin bitki tarafında kullanımının azalması da bakır fazlalığının 

etkilerindendir (Boşgelmez ve ark., 2001; Kacar ve Katkat, 2010). Bunların tersine demir fazlalığında diğer besin 

elementlerinden, magnezyum, bakır, çinko ve mangan alımı azalabilmektedir (Boşgelmez ve ark., 2001).  

  Bütün bu bilgiler göz önüne alınarak değerlendirme yapacak olursak, çinko, bakır ve manganın artan dozları 

uygulanan besin solüsyonlarından 4. ve 5. Dozdan sonra özellikle bitkilerin Fe alımında olumsuzluklar 

yaşatmakta, aynı şekilde besin ortamına Fe artan dozlarda uygulanmasına rağmen bitkide Fe birikimine olumlu 

şekilde etkisi olmadığı gözükmektedir. Mangan hariç diğer mikro elementlerde konsantrasyon artışına bağlı 

olarak bir artış görülmemiştir. Bu durumda şu anlama gelmektedir; besin elementinin ortamda fazla olması bir 

avantaj sağlamayıp hatta dezavantaj sağlayabilmektedir. Hem gereksiz gübre harcaması hem de verim ve kalite 

kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Özellikle de besin elementi verilirken dengesiz verilmesi daha büyük çaplı 

kayıplara sebebiyet verebilir (Yasar ve Uzal, 2019).  

Günümüzde yeni tekniklerle tohumdan fide üretimi yetiştiriciliğinin önemi her geçen gün artmaktadır. 

Son zamanlarda birim alandan maksimum verim alınması ve entansif yetiştiriciliğin yaygınlaşmasıyla, hazır 

gübre solüsyonlarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Yapılan bu çalışmayla yetiştiriciliği yoğun bir şekilde 

yapılan biber bitkisinde, en uygun ve kaliteli pişkin fide üretiminde, bitki gelişimi ve mikro besin elementleri 

içerikleri bakımından sınır değerler dikkate alınarak (Jones ve ark., 1991) en uygun besin reçetesinin 4. ve 5. 

Uygulama olduğu ölçümler ve gözlemlere dayanarak söylenebilir. 
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ABSTRACT 

Climate change becomes a severe threat to agriculture by contributing to huge loss of production and also 

affecting the quality of the products. The scientific community has an agreement that climate change scenarios 

will become more adverse in the upcoming years and will result in a huge loss of agricultural production. This 

loss in agricultural production will result in food scarcity. Therefore, it is very important to think about the 

development of climate-resilient cultivars. For the development of improved cultivars, breeders need genetic 

variations that can be used in breeding programs. Genetic diversity assessment through germplasm 

characterization with molecular markers facilitates the scientific community to investigate the genetic variations 

in studied crops and can be used in breeding programs. Oilseeds are an important group of sustainable agriculture 

containing commercially important crops. Soybean is one of the most important oilseed crops and provides high-

quality oil and protein to the huge population of the world. Various biotic and abiotic stresses resulting from 

climate change are affecting its quality and production quantity. Therefore, it is very important to conduct more 

studies for the investigation of the genetic diversity of soybean germplasm involving its cultivated and wild 

relatives. A good number of studies have been performed previously for the genetic diversity analysis of soybean 

germplasm at the molecular level. Through this review paper, we are providing a few most informative efforts in 

which ISSR and SSR markers have been used to investigate genetic diversity and the population structure of 

soybean germplasm.  

Keywords: Glycine max, oilseeds, Germplasm characterization, DNA-fingerprinting        

1. INTRODUCTION 

Legumes belong to the Leguminosae family and are the second most important group for human being to meet 

their daily nutritional requirements after cereals (Bolarinwa et al. 2019). Legumes are considered multi-beneficial 

crops as they are a great source of high-quality protein, carbohydrates, fiber, fix atmospheric nitrogen, and rich 

source of various minerals and vitamins (Bolarinwa et al. 2019; Kouris-Blazos and Belski, 2016). The most 

important legumes include peas, chickpeas, common bean, lentil, soybean, faba bean, cowpea, lupin, and mung 

bean (Kouris-Blazosand Belski, 2016).  
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Although significant progress has been made to minimize hidden hunger still, 795 million people are still 

underweight. Approximately more than 2 billion people all over the world are facing micronutrient deficiencies. 

Meanwhile, nearly 161 million children below 5 years of age are undersized and, 99 million are undernourished 

(Amoroso, 2016). Keeping these statistics in view, it is very important to improve the diet by including those 

crops that can fulfill the people’s daily intake rate for various essential mineral elements to combat hidden hunger 

problems. Here come legumes that can be helpful to overcome these nutritional deficiencies (Çakir et al. 2019). 

Soybean (Glycine max L.) one of the most important legume crops cultivated in the large area all over the 

world mainly is the key source of high-quality vegetable oil, and protein and also provide the raw material for 

livestock (Kim et al. 2021). Soybean protein is a rich source of eight essential amino acids,  polysaccharides, 

vitamins, and flavonoids that are essential for the normal growth and development of the human body (He and 

Chen 2013). Soybean has superiority to cereals in case of nutritional composition by constituting higher protein 

and balanced amino acids (Singh et al. 2007). Besides being a good source of protein, soybean is a great source 

of high-quality vegetable oil. According to Banaszkiewicz (2011), soybean seeds contain approximately 40% 

protein and 20% oil content. A report shared by the United States Department of Agriculture (USDA) revealed 

that nearly 87% of global soybean out is used for soy oil and soy cake, 6% for food consumption, and only 7% 

for livestock feed (https:// apps. fas. usda. gov/ psdon line/ app/ index. html#/ app/ advQu ery).  

China is considered the origin and domestication center of soybean and has a cultivation history of more 

than 5000 years (Guo et al. 2022). Wild (Glycine soja Sieb. et Zucc.) and cultivated (Glycine max (L.) Merr.) are 

two genetically distinct soybean species. Wild soybean is considered the original ancestral species of the 

cultivated one and served as an important source of genomic and genetic resources for soybean breeding for the 

trait of interest. Wild soybean is distributed in China, Japan, Korea, and Russia (Kuroda et al. 2008), while 

cultivated soybean originated through historical domestication and selection performed in wild soybean (Tian 

and Gai 2001). A gradual increase in soybean production has been observed in the last two decades. During 

2000, global soybean production was 161308383 tons, while 265088429 tons in 2010 and becomes 353463735 

tons in 2020 (FAO, 2022). These stats clearly showed a gradual increase in soybean production and this might be 

due to the development of improved cultivars and higher cultivation areas.   
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Figure 1: Soybean production during the last two decades (Data taken from FAO SATTISTICS).  

Figure 2 provide the soybean production status on a country basis and it is clear that Brazil, USA, and Argentina 

are top three soybean producer (FAO, 2022).   

 

Figure 2: Top soybean producers globally (Data taken from FAO SATTISTICS). 

As we are well aware the present-day world is facing many problems like a rapidly growing population 

and climate change. Climate change is becoming a big threat to human being in this universe by significantly 

contributing to agricultural production loss through various biotic and abiotic stress (Malhi et al. 2021). While 
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world population is increasing and production losses due to climate change are leading to food shortages. 

Keeping these scenarios in view it is very important to develop improved crop cultivars having better resilience 

to climate and better nutrition (Malhi et al. 2021; Gössling and Humpe 2020). To achieve these targets, it is very 

important to investigate genetic variations that can be used for breeding programs (Nadeem, 2021). These 

variations can be investigated at the morphological and molecular levels. However, later one has been found 

more precise, trustable, and has no environmental effect.  

2. MOLECULAR CHARACTERIZATION OF SOYBEAN GERMPLASM THROUGH ISSR AND SSR 

MARKERS 

A good number of studies have been conducted to investigate the genetic diversity and population structure of 

soybean germplasm through ISSR markers. Nkongolo et al. (2020) aimed to investigate the genetic variations in 

an international soybean gene pool. They collected 108 soybean accessions belonging to 11 countries and 

characterize the studied germplasm through RAPD and compared it with ISSR markers. They found a moderate 

level of polymorphism with both marker systems in the evaluated germplasm and no statistically significant 

differences in the findings of both marker systems.  

Yanqing et al. (2006) used 10 soybean varieties to assess genetic variation through the eight most 

polymorphic ISSR markers.  They evaluated a total of 89 bands of which 55 were polymorphic. In their study, 

the average Shannon's index was 0.2865, and the average similarity index was 0.69. The cluster analysis divided 

the studied material into two groups.  

A study by Mokate et al. (2017) aimed to investigate genetic diversity in 24 soybean genotypes through 

ISSR markers revealed a total of 115 bands through 20 primers. In their study, seven ISSR primers showed 100% 

polymorphism while the PIC value ranged from 0.26 to 0.69. They reported ten primers highly polymorphic 

having PIC value >0.5. In their study, NRC-94 and EC-241778; and KDS-722 and VLS-65 were found least 

similar genotypes that can serve as a potential candidate for soybean breeding. 

A study conducted by Geng et al. (2010) characterize 46 accessions native to the Hebei province of China 

at the morphological and molecular levels. They used a total of seven ISSR primers that yielded 60 bands and the 

PIC value ranged from 0.721-0.927. The genetic similarity in their germplasm ranged from 0.43-1 through the 

utilization of ISSR markers.  

Kozyrenko et al. (2007) evaluated genetic diversity in three soybean cultivars and their somaclonal lines 

through ISSR markers. A total of 20 ISSR primers yielded 316 total bands of which 167 were polymorphic. They 

found 34.8% as inter-cultivar polymorphism. The genetic distance between genotypes was 0.1047 to 0.1363, 

while 0.0256 to 0.1830 between somaclonal lines.  

Painkra et al. (2018) used 13 ISSR primers for the characterization of 24 soybean accessions. Among 

these primers, 12 were found polymorphic. The Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean 
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(UPGMA) was constructed through Jaccard's similarity coefficient to investigate genetic relatedness among the 

studied germplasm. Their results confirmed minimum Jaccard's similarity coefficient (55%) SL-328 and JS-76-

263. These genotypes can be a potential genetic resource for soybean breeding.  

Among the various developed molecular markers, Simple Sequence Repeats (SSR) may result in high 

polymorphism and show greater competence for the investigation of unique alleles in soybean germplasm (Wang 

et al. 2006). A good number of studies have been conducted to investigate the genetic diversity and population 

structure of soybean germplasm through SSR markers. These studies contributed significantly towards the 

marker-assisted breeding of soybean by providing novel genetic and genomic resources. 

Recently, Kumar et al. (2022) performed molecular characterization of Indian soybean germplasm 

through SSR markers. They characterize 29 soybean genotypes with 35 SSR primers and 14 primers were found 

polymorphic. In their study PIC value ranged from 0.064 to 0.689 with an average of 0.331. They found 0.676 as 

a dissimilarity index between the genotypes. They concluded the existence of narrow genetic diversity in the 

Indian soybean gene pool.  

A total of 38 soybean genotypes were characterized at the molecular level by Bisen et al. (2015). They 

used 16 polymorphic SSR primers that resulted in a total of 51 alleles and the mean PIC value was 0.199. The 

genetic similarity in their germplasm varies from 0.59-0.97 with 0.761 as a mean genetic similarity.  

Mulato et al. (2010) aimed to assess the genetic diversity in 79 soybean accessions collected from various 

regions of the world through SSR and EST-SSR markers. They used 20 SSR and 10 EST-SSR primers and 

reported 259 alleles. They found that 19, 35, 63, and 65 genotypes carry rare alleles. In their study, the expected 

heterozygosity ranged from 0.935-0.182. 

A total of 1383 accessions from the Chinese spring gene pool were characterized by Wang et al. (2008) 

with SSR markers. A total of 1111 alleles were identified and the mean was 18.52 per locus. The PIC value 

ranged from .456 to 0.928 with an average of 0.815.  In another study, Wang et al. (2006) used 129 soybean 

accessions and characterize them with 60 SSR primers. They identified a total of 732 alleles and the mean PIC 

was 0.78. The pairwise genetic distance among the studied material ranged from 0.05-0.91. They presented a 

hypothesis in which Yellow River Valley, China might be the domestication center of soybean.  

Wild soybean served as a genetic and genomic resource for the breeding of cultivated soybean. Min et al. 

(2010) aimed to access the genetic diversity of 40 soybean cultivars, landraces, and wild relatives with 40 SSR 

primers. They performed population structure which was divided into three groups. They reported higher genetic 

diversity in wild and landraces compared to cultivars. They found 224 total alleles in the wild while 182 and 148 

in cultivars and landraces respectively. The UPGMA clustering showed more diversity in wild soybean compared 

to landraces and cultivated soybean accessions.  
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Dong et al. (2014) used 100 vegetable accessions to identify the genetic diversity and population structure 

of the evaluated germplasm through SSR markers. They used 53 SSR primers that yielded a total of 296 alleles. 

The PIC value ranged from 0.074-0.831 and the mean PIC was 0.573. Population structure analysis grouped 

evaluated germplasm into 8 subgroups, while UPGMA into 11 clusters. They concluded higher genetic similarity 

(98%) among germplasm from China, Taiwan, and Japan.  

Li et al. (2011) used 55 SSR primers to identify the genetic diversity and population structure of 159 

Chinese soybean accessions. They found a total of 781 alleles and 14.2 alleles per locus. Gene diversity ranged 

from 0.499-0.944 with 0.806 as a mean gene diversity. The mean genetic similarity was found 0.1908. The 

population structure analysis grouped the studied germplasm into four clusters.  
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ÖZET 

Kahve yaygın olarak tüketilen en önemli içeceklerden biri olup birçok ülke için döviz kaynağıdır. Kahve, 

Rubiaceae familyasına ait ve sadece iki türü, arabica (Coffea arabica L) ve robusta (Coffea canephora Pierre L) 

ticari amaçla yetiştirilmektedir. Kahve bitkisinin orijini Etiyopya olmasına rağmen son zamanlarda dünyanın 

hemen hemen her yerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kahvenin genetik varyasyonlarının araştırılması ve 

belirlenmesi, ıslah programları ve yeni genetik varyasyonları için büyük önem taşımaktadır. Moleküler 

markörler, birçok üründe genetik çeşitlilik analizi için en güvenilir araç olarak bulunmaktadır. Kahvenin genetik 

çeşitliliğini ve popülasyon yapısını farklı moleküler markör aracılığı ile araştırılması oldukça büyük bir çaba 

gerektirmektedir. Birçok araştırmacının yaptığı çalışmalarda kahve bitkisinde, marker destekli ıslahı (MAS) 

başarılı bir şekilde kullanıldığını belirtmişlerdir. Yapılan çalışmaların verilerine göre elde edilen bilgiler 

doğrultusunda, kahve bitkisinin gelecekte yapılacak ıslahı çalışmaları için yol gösterici niteliğinde olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kahve arabica, Kahve canephora, Germplasm karakterizasyon, Moleküler markörler, 

Genetik varyasyonlar 

GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF COFFEE PLANT THROUGH MOLECULAR MARKER 

ABSTRACT 

Coffee is one of the most important and widely consumed beverages and is a source of foreign exchange for 

many countries. Coffee is a member of the Rubiaceae family and species, but only two species, arabica (Coffea 

arabica L) and robusta (Coffea canephora Pierre) are cultivated for commercial purposes. Ethiopia is the center 

of coffee, however, now it is cultivated all over the world. Investigating and quantifying the genetic variations 

has great importance by providing novel genetic variations for breeding programs. Molecular markers emerged 

as the most trustable tool for genetic diversity analysis in many crops. A good number of efforts have been made 

to investigate the genetic diversity and population structure of coffee through various molecular markers. Many 

researchers have stated that marker assisted breeding (MAS) has been used successfully in coffee plants. In the 
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light of the information obtained by bringing together the studies, care has been taken to be a guide that will 

provide a guide for the scientific community interested in the breeding of the coffee plant. 

Keywords: Coffea arabica, Coffea canephora, Germplasm characterization, Molecular markers, Genetic 

variations           

1. GİRİŞ 

Kahve, Rubiaceae familyasının Coffea cinsine ait ve dünyada bulunan en popüler içeceklerden biri olup katma 

değeri yüksek bir tarımsal ihraç ürünüdür. Bu bitki, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki birçok gelişmekte olan 

ülke için kaçınılmaz bir gelir kaynağıdır (Mishra ve Slater, 2012) (Şekil 1). Kahve ağacı oldukça narin bir tür 

olarak bilinmektedir. Sıcaklığın 0 
0
C’nin altına düşmeyen yani don olaylarının olmadığı bölgelerde yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Coffea cinsi, 124'ten fazla türden oluşur ve sadece iki türü, arabica (Coffea arabica L) ve robusta 

(Coffea canephora Pierre L) ticari olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır (Davis ve ark., 2019). Yetiştiriciliği yapılan 

başlıca ticari çeşitlerden Arabica ve Robusta (Canephora) bitkilerinin, yaprakları elips şeklinde olup genellikle 

damarları belirgin, ince ve parlak renkli olan bir yapıdadır. Coffea Arabica yapraklarının üst yüzeyi koyu, parlak 

ve daha küçük olmaktadır (Şekil 2). Coffea Robusta yapraklarının ise daha büyük, az parlak ve biraz dalgalı 

bulunması bu iki tür kahve ağacının ayırt edici temel özellik olarak gösterilmektedir (Şekil 2) (Güven, 2020).  

 

Şekil 1. Dünya’da kahve yetiştiriciliği yapan ülkeler  

Kahvenin Kullanım Alanları 

Dünya genelinde birçok ülkede kahve kültürünün benimsenmesi artmakta olup ekonomik, sosyal ve kültürel 

yönleriyle tüketimi her zaman kabul görmektedir. Kahvenin farklı işlenme ve tüketim biçimleri her kültür için 

farklı olsa da içecek olarak insanlara ulaşması oldukça zorlu bir süreçtir ve yoğun çaba gerektirmektedir. Sosyal 
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hayatın ve modern çağın önemli bir parçası olan kahve, küresel pazarların ekonomik ilişkilerinin yanı sıra politik 

etkiler de oluşturmaktadır. Genel olarak kahvenin kullanım alanları ise şu şekilde sıralanabilmektedir:  

 Kahve, sohbetlerin eşlikçisi olmasının yanı sıra kahve telvesi, kötü kokuların giderilmesinde de 

kullanılmaktadır.  

 Buzdolabına bir kavanoz içinde kahve bırakılarak buzdolabında bulunan kötü kokuların giderilmesinde ve 

balık tüketim sonucunda elde oluşan kötü kokunun giderilmesinde de kullanılmaktadır.  

 Kurutulmuş kahve telvesi mekanlarda bulunan karıncaları uzak tutmaktadır. Limon veya portakal 

rendesiyle bir araya getirilmiş kahve çekirdekleri, kedilerin yaklaşmasını da engellemektedir.  

 Hayvanların derisine kahve telvesi hafif ıslak şekilde sürüldüğü takdir de evcil hayvanları, pirelere karşı 

korumaktadır.  

 Kahve telvesi ile ahşap ovularak ahşap yüzeylere bakım yapılabilmektedir. 

Arabica Kahve 

Anavatanı Habeşistan (Etiyopya) dağları olarak bilinmekte ve günümüzde halen tropikal iklimi yaşayan 

bölgelerde yetiştirilmektedir. Dünyada en yaygın olan Arabica türü tarımı yapılan ilk kahvedir. Arabica 

kahvesinin orijini Etiyopya ve Güney Sudan’ın yayla ormanları olarak kabul edilmektedir. En kaliteli kahve, 

dünya üretiminin yaklaşık %70'ini temsil eden Arabica türünden (Coffea arabica L.) üretilmektedir. Bu kahvenin 

yetiştiriciliğinin yapılmasıyla birlikte Latin Amerika, Afrika ve Asya'nın gelişmekte olan ülkelerinde önemli bir 

gelir ve istihdam kaynağı sağlamaktadır (Anthony ark., 2001). Coffea arabica amfidiploid bir tür (2n =4x = 44) 

(Lashermes ve ark., 1999) olup Etiyopya'nın dağlık bölgelerine (Sylvain, 1955), Sudan'ın Boma Platosuna 

(Thomas, 1942) ve Kenya'nın Marsabit Dağı'na (Anthony ve ark., 1987) özgün bir kahve çeşididir. 

 

Şekil 2.  Arabica Kahve Ağacının Görünümü (Anonim, 2022a) 
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Robusta Kahve  

Robusta kahve, Coffee Canephora olarak adlandırılmakta ve Arabica kahvesinden sonra ticari anlamda 

yetiştiriciliği yapılan ikinci türdür. Coffee Canephora diploid bir türdür (2n =2x = 22) ve allogam yapıdadır. 

Farklı kaynaklar incelendiğinde, olumsuz doğa şartları ve hastalıklara karşı daha dayanıklı olan bu türün 1862 

yılında Uganda’da keşfedildiği ve kabileler tarafından çeşitli geleneksel törenlerde kullanıldığı bilinmektedir. 

Ağırlıklı olarak Asya, Afrika ve Brezilya’da yetiştirilen Robusta, dünya üretim miktarlarının üçte birini 

oluşturmaktadır. Deniz seviyesinden 600 m yüksekliklere kadar olan alanlarda yetiştirilmekte ve zorlu iklim 

şartlarına karşı dayanıklılığı diğer türlere göre oldukça fazladır.  

 

Şekil 3.  Arabica Kahve Ağacının Görünümü (Anonim, 2022b) 

Arabica – Robusta Türleri Arasındaki Farklılıklar 

Arabica ve Robusta kahve bitkileri familyaları aynı olmasına rağmen özelliklerinin farklı olmasından dolayı 

birbirlerinden rahatlık bir şekilde ayrılabilir. Arabica ve Robusta farkını oluşturan faktörler: 

 Robusta çekirdekleri dairesel bir görünüme sahipken Arabica çekirdekleri ovaldir (Şekil 4). 

 Arabica kahvesi acı ve keskin bir lezzete olurken Robusta ise daha yumuşak ve tatlı bir özelliğe sahiptir. 

 Arabica kahvesinin üretimini yapmak için iklim ve coğrafi konum nedeniyle yetiştiriciliği zor olurken 

Robusta kahvesinin ise yetiştiriciliği daha kolay olmaktadır. 

 Robusta kahvesi, Arabica’dan daha yüksek kafein oranına sahiptir (Girginol, 2016). 

 Arabica kahvesi Robusta’ya göre daha fazla şeker ve lipid içermektedir. 

 Robusta bitkisi dayanıklı olup hastalık ve zararlılara karşı daha toleranslıdır. 
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Şekil 4. Arabica çekirdekleri oval bir görünüme sahipken Robusta çekirdekleri daireseldir (Anonim, 

2022c) 

2. KAHVE BİTKİSİNDE SON YILLARDA KULLANILAN MOLEKÜLER MARKÖR YÖNTEMLERİ 

Kahve bitkisinde son yıllarda genetik çeşitliliğini ve popülasyon yapısını belirlemek için önemli sayıda 

moleküler markör yöntemleri kullanılmıştır. Spinoso-Castillo ve ark. (2020)’nın yaptıkları çalışmada, Coffea 

cinsinin üç farklı türüne ait 87 kahve çeşidinin Meksika Ulusal Kahve Germplasm Bankasının merkezi bir kahve 

koleksiyonunun çeşitliliğini, genetik yapısını belirlemek ve markörlerin tekrar üretilebilirliğini, hata oranlarını ve 

bunların genomdaki geniş temsilini değerlendirmişlerdir. Coffea cinsinin üç farklı türüne ait 87 kahve çeşidi 

dizilenmiş ve DArTseq
TM

 yöntemiyle elde edilen 34.000 aynı olmayan 16.995 SNP markörü kullanmışlardır. 

1739 polimorfik SNP markörleri elde edilmesi sonucunda kullanılmış olan çeşitlerin dendroramı beş farklı gruba 

ayrıldığını bildirmişlerdir.  

Bikila ve ark. (2017), moleküler markör yöntemiyle 46.074 SNP markörü kullanarak 50 tane C. canephora 

(Robusta) genotiplerini genetik çeşitliliği belirleyerek altı farklı grup elde etmişlerdir. 

Huded ve ark. (2020), Hindistan'da yapılan çalışmada, tam olarak germplazmının çeşitliliği ve genetik yapısı 

bilinmeyen C. canephora (Robusta) 58 çeşidinin genetik çeşitliliği ve ilişkilerini belirlemek için sekansla ilişkili 

amplifiye polimorfizm (SRAP) ve başlangıç kodonu hedefli (SCoT) moleküler markör yöntemleri 

kullanmışlardır. 9 SRAP ve 31 SCoT primeri sırasıyla 632 ve 331 bant çoğaltılmış ve bunların 507'si (%80.22) 

ve 225'i (%67.97) polimorfik olduğu tespit edilerek ortalama polimorfizm bilgi içeriği (PIC) (SRAP, 0.48; SCoT, 

0.37) elde etmişlerdir. 58 C. canephora (Robusta) çeşidinin, STRUCTURE'daki karışım modeline dayalı bir 

kümeleme yöntemi dört alt popülasyonda (K= 4) gruplandırılmıştır. Bu çalışmada, SRAP ve SCoT markörleri 

kahve genetik çeşitliliği için uygunluğun olduğunu göstermişlerdir. 
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Setotaw ve ark. (2010), Híbrido de Timor germplazmının genetik çeşitliliğini ve genetik yapısını incelemek için 

AFLP, RAPD ve SSR moleküler markör yöntemlerini kullanmışlardır. Genetik çeşitliliği değerlendirmek için 

temel koordinat analizi, Jaccard'ın genetik farklılığına dayalı UPGMA küme analizi, Bayes modeli tabanlı küme 

analizi, polimorfik lokusların yüzdesi, Shannon'ın bilgi indeksi ve Nei gen çeşitliliğini uygulamışlardır. Yapılan 

analizler sonucunda, Híbrido de Timor soyları arasında yüksek bir genetik çeşitlilik olduğunu saptamışlardır. 

UPGMA ve Bayesian küme analizleri, üç kümede gruplandırılmış olduğunu tespit etmişlerdir. AFLP, RAPD ve 

SSR moleküler markör yöntemleri, "Híbrido de Timor" çeşitleri arasında sırasıyla 80, 120 ve 25 polimorfik allel 

elde etmişlerdir. Bu üç moleküler markörün birleştirilmiş verilerine dayanan UPGMA yöntemi kullanılmış ve 

yapılan kümeleme analizi, üç ana gruptan meydana gelmiştir. Çeşitliliğin genetik mesafeye dayalı analizi ve 

popülasyona dayalı istatistikler (yüzde polimorfik lokus, Nei gen çeşitlilik indeksi ve Shannon's indeksi), 

germplazmda bulunan "Híbrido de Timor" örnekleri arasındaki genetik çeşitliliği tespit etmede üç moleküler 

markörün etkin olduğunu belirtmişlerdir 

Yan ve ark. (2019), Çin'deki kahve germplazm koleksiyonlarının popülasyon yapı modellerini ve genetik 

farklılaşmasını belirlenmek için 19 ISSR markörü kullanmışlardır. Bu ISSR markörlerin başına ortalama 6,8 allel 

olmak üzere toplam 129 benzersiz allel saptamışlardır. Ortalama Nei'nin gen çeşitliliği (He) indeksi 0,49 elde 

edilmiş olup C. arabica, sırasıyla 0.33 ve 0.21 Fst değerleri ile C. liberica ve C. canephora'dan oldukça farklı 

olduğunu belirlemişlerdir. Bunun yanı sıra C. liberica ve C. excelsa Chevalier, Fst değeri 0.04 olan yakın bir 

genetik ilişki göstermiştir. İkili (Fst) indeks ve Nei'nin standart genetik uzaklık analizi ile desteklenen üç genetik 

alt gruba ayrılan C. arabica türlerinde de önemli bir farklılaşma olduğunu tespit etmişlerdir.  

Baltazar ve Fabella, (2020)’nın yaptıkları çalışmada, Cavite Eyalet Üniversitesi – Ulusal Kahve Araştırma, 

Geliştirme ve Yayım Merkezi (CvSU-NCRDEC) gen bankasından alınan 27 Filipin C. Arabica soyunun genetik 

çeşitliliğini değerlendirmek için 19 SSR markörü kullanmışlardır. Kullanılan markörlerin yaklaşık %80'i 

polimorfizm göstermiş olup 47'si polimorfik olmak üzere toplam 56 allel bulmuşlardır. Bu çalışmada bulunan 

lokus başına ortalama allel sayısı 3.7 ve polimorfizm bilgi içeriği (PIC) (~ 0.40) belirlemişlerdir. Ortalama 

genetik benzerlik 0.83 olup ve 0.64-1.0 arasında değiştiğini saptamışlardır. Sonuç olarak, Filipin C. Arabica’nın 

genetik çeşitliliği düşük olduğu ve bununla birlikte elde edilen allel sayısı ve PIC ne kadar yüksek olursa, 

hibridizasyon çalışmalarında ebeveyn seçiminde daha fazla bilgi sağlayabilir. Kümeleme analizi ise üç ana gruba 

ayrıldığını göstermiştir. Yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlar, C. arabica'nın düşük genetik değişkenliğini 

genişletmek için stratejiler geliştirmede kullanılabilir olduğunu belirtmişlerdir. 

3. SONUÇ 

Kahve tüketilen en yaygın içeceklerden biri olup dünyada birçok ülke için kaçınılmaz bir ekonomik kaynağıdır. 

Kahve bitkisinin çeşit sayısının fazla olması ve bu nedenle genetik çeşitliliği zenginleştirmek için titizlikle 

korunması gereken ve iklim değişikliğine uyum gibi ortaya çıkan zorlukları ele almak için kahve iyileştirme 
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programında daha fazla yararlanılabilecektir. Bununla birlikte yeni hastalık ve zararlılara karşı direnç sağlarken 

aynı zamanda verimi ve kalitesini de artırmak gerekmektedir. Son zamanlarda yapılan genetik araştırmalar, 

yetiştirme programları ve gelecekteki germplazm yönetim stratejilerinin geliştirilmesi için temel koleksiyonların 

belirlenmesinde yararlı bilgiler sağlayacaktır. Bazı araştırmacıların elde ettikleri sonuçlara göre kahvenin 

gelecekteki genetik çalışmaları ve ıslah programları için faydalı olacağını bildirmişlerdir. Kahvenin genetik 

varyasyonlarının araştırılması ve belirlenmesi, ıslah programları ve yeni genetik varyasyonları için büyük önem 

taşıyacaktır. Moleküler markör yöntemleri, kahve bitkisinin genetik çeşitlilik analizi için en güvenilir 

sistemlerdir. Bu sistemler kahvenin genetik çeşitliliğini ve popülasyon yapısını farklı moleküler markör aracılığı 

ile araştırılması oldukça büyük bir önem yaratmıştır. Birçok araştırmacının yaptığı çalışmalardan elde edilen 

datalara göre, arzu edilen kahve çeşitlerini üretmek ve ekonomik yönüyle önemli özelliklere sahip olmasıyla 

birlikte melezlemede ebeveynleri daha iyi seçmek için ıslah programlarında kullanılabilir. Yapılan çalışmaların 

bir araya getirilmesiyle elde edilen bilgiler ışığında, kahve bitkisinin ıslahı ile ilgilenen bilim camiası için yol 

gösterici niteliğinde bir kaynak olmasına özen gösterilmiştir. 
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SARIMSAKTA (ALLİUM SATİVUM L.) ÇİÇEKLENME İLE İLİŞKİLİ OLAN ADAY GENLERİN GEN 

İFADE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE KARAKTERİZE EDİLMESİ 

 

Osman KIRIKOĞLU 

Yüksek Lisans, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Meryem İPEK 

ÖZET 

Uzun yıllar boyunca kültürü yapılan sarımsak (Allium sativum L.) bitkisi genel olarak çiçeklenmemekte ve 

klonlama ile üretimi yapılmaktadır. Bu durumda da sarımsakta tohum üretimi çok az veya hiç olmamaktadır. 

Ayrıca bu çoğaltım şekli de sarımsağı vejetatif olarak üretilen bir kültür bitkisi haline getirmiştir. Sarımsakta 

bulunan ve çiçeklenmeyi biyolojik olarak kontrol eden genlerin ifade düzeyinin kontrol edilmesi, önemli bir 

kültür bitkisi olan bu bitkinin çiçeklenme probleminin aşılmasına katkıda bulunacaktır. Bu calışma kapsamında, 

birbirinden farklı olan sarımsak genotiplerinin farklı gelişim aşamalarında ve farklı dokularında farklı ifade olan 

çiçeklenmeyi kontrol eden aday genlerin Q-RT-PCR tekniği kullanılarak ifade düzeyinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırma sürecinde ayrıca dikimden önce sarımsak dişlerinin iki farklı sıcaklıkta (4℃ ve 

20℃) 12 hafta boyunca depolanması ve bu sürecin gen ifadesi ve bitki gelişimi üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada çiçeklenen G2 ve çiçeklenmeyen G3 ve G4 sarımsak genotipleri 

materyal olarak kullanılmıştır. Bitki örneği olarak dişlerin orta kısmındaki büyüme meristemi, yaprak, çiçek sapı 

ve çiçek sürgün dokuları kullanılmıştır. Örneklerin alınmaya başlanması başların hasadından sonra büyüme 

meristemi, araziye dikim öncesi büyüme meristemi, araziye dikim sonrası bitkilerin 2-3 yaprak, 4-5 yaprak, 6-9 

yaprak ve çiçek sapı/çiçek sürgünü görüldüğü aşamalarda yapılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerle sarımsak 

bitkisinin çiçeklenmesinde rol oynayan genlerin farklı genotip ve gelişme aşamalarında ifade oranlarını 

belirlenmiş, genler kendi içlerinde kıyaslanarak dikkate alınması gereken gelişme dönemleri ve genler 

vurgulanmıştır. 

Tüm veriler değerlendirildiğinde G2, G3, G5 genotiplerinde 2-3 yaprak aşamasında XTG_MCG_13 geninin 

ifadesi diğer aşamalara ve genlere kıyasla yüksek olarak bulunmuştur. G4 genotipinde de yine XTG_MCG_13 

geni bu kez depolama öncesi aşamada en yüksek olarak görülmüştür. Bu durumda en dikkat çeken gelişme 

aşaması 2-3 yaprak aşaması, gelecek çalışmalar için en vurgulanmaya değer olan genler ise XTG_MCG_13 ve 

XTG_MCG_7 geni olmuştur. Çalışmamızda elde ettiğimiz bu verilerle sarımsak bitkisinin çiçeklenmesinde rol 

oynayan genlerin farklı genotip ve gelişme aşamalarında ifade oranlarını belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gen ifadesi analizi, RT-QPCR, Allium sativum L., Çiçeklenmeyi kontrol eden genler. 

ABSTRACT 

The garlic (Allium sativum L.) plant, which has been cultivated for many years, generally does not bloom and is 

produced by cloning. In this case, there is little or no seed production in garlic. In addition, this type of 

propagation has turned garlic into a vegetatively produced culture plant. Controlling the expression level of genes 



117 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

that biologically control flowering in garlic will contribute to overcoming the flowering problem of this 

important cultivated plant. Within the scope of this study, it is aimed to determine the expression level of 

candidate genes that control flowering, which have different expression in different stages of development and 

different tissues of garlic genotypes, using the Q-RT-PCR technique. In the research process, it was also aimed to 

store garlic cloves at two different temperatures (4 and 20 ℃) for 12 weeks before planting and to examine the 

effects of this process on gene expression and plant development. In the study, blooming G2 and non-flowering 

G3 and G4 garlic genotypes were used as material. Growth meristem in the middle of the teeth, leaves, petioles 

and flower shoot tissues were used as plant specimens. The samples were taken after the harvest of the heads, the 

growth meristem, the growth meristem before planting in the field, the plants 2-3 leaves, 4-5 leaves, 6-9 leaves 

and flower stalks / flower shoots after planting in the field. With the data obtained in the study, the expression 

rates of the genes that play a role in the flowering of the garlic plant in different genotypes and stages of 

development were determined, the development periods and genes that should be considered were emphasized. 

When all data were evaluated, the expression of XTG_MCG_13 gene was found to be higher in 2-3 leaf stage in 

G2, G3, G5 genotypes compared to other stages and genes. In the G4 genotype, again, the XTG_MCG_13 gene 

was found to be the highest this time in the pre-storage stage. In this case, the most striking development stage 

was the 2-3 leaf stage, and the genes worth highlighting for future studies were the XTG_MCG_13 and 

XTG_MCG_7 genes. With these data we obtained in our study, we determined the expression rates of the genes 

that play a role in the flowering of the garlic plant at different genotypes and stages of development. 

Key words: Gene expression analysis, RT-QPCR, Allium sativum L., Genes controlling flowering. 
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ÖZET 

Su, dünyada giderek kıt bir kaynak haline gelmekte ve bu durum etkili bir şekilde kullanılabilecek her su 

kaynağını dikkate almak zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, Van Biyolojik Atık su arıtma 

tesisi çıkış suyunun farklı seyreltme oranları ile kullanımının çayır kelp kuyruğu (Phleum pretense), çayır salkım 

otu (Poa pratensis) ve otlak ayrığı (Agropyron cristatum) bitkilerinin kısa dönem gelişimi üzerine etkilerini 

belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada atık su (A) yeraltı suları (S) ile seyreltilerek kullanılmış ve atık su 

konsantrasyonları %25A%75S, %50A%50S, %75A%25S ve %100S (kontrol) şeklinde uygulanmıştır. İklim 

odasında kontrollü koşullarda yürütülen çalışmada, kullanılan çeşitlerden en yüksek bitki boyu çayır kelp 

kuyruğundan (13.3 cm), en yüksek yaş ve kuru ot verimleri çayır salkım otundan (sırasıyla 3.302 g saksı
-1 

ve 

0.717 g saksı
-1
) ve en elde edilmiştir. Atık suyun uygulama ortalamalarına bakıldığında ise en yüksek bitki boyu 

25A75S, uygulamasından alınmış olup (12.111 cm) diğer uygulamalar da aynı istatistiksel grupta yer almıştır. En 

yüksek yaş ot verimi 100S uygulamasından alınmış olup , 25A75S ile 75A25S kontrolle (100S) aynı grupta yer 

almıştır. En yüksek kuru ot verimi ise 100S uygulamasından belirlenmiş olup 25A75S ve 50A50S uygulamaları 

da aynı grupta yer almıştır. Alınan sonuçlara göre atık suyun farklı bitki türlerinde farklı etkilere sahip olduğu 

belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan bitkilerden çayır kelp kuyruğu ve çayır salkım otu atık su kullanımından 

daha olumlu etkilenmişlerdir. Elde edilen sonuçlar farklı seyreltme oranları ile atık su kullanımının kısa dönem 

bitki büyüme ve gelişmesi üzerine etkisinin olduğu ancak bu etkinin daha belirgin görülebilmesi için uzun dönem 

çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Atık su, Çayır salkım otu, Otlak ayrığı, Çayır kelp kuyruğu 

THE EFFECTS OF USE OF WASTE WATER FROM THE BIOLOGICAL TREATMENT PLANT FOR 

IRRIGATION ON THE DEVELOPMENT OF SOME WHEATGRASS 

ABSTRACT 

Water is becoming an increasingly scarce resource in the world, and this situation brings with it the obligation to 

consider every water resource that can be used effectively. In this study, it was carried out to determine the 

effects of the use of Van Biological Wastewater treatment plant effluent with different dilution rates on the short-

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
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term growth of Timothy (Phleum pretense), Kentucky bluegrass (Poa pratensis) and Crested wheatgrass 

(Agropyron cristatum). In the study, wastewater (A) was diluted with ground water (S) and used in wastewater 

concentrations as 25%A%75S, 50%A%50S, 75%A%25S and 100%S (control). In the study carried out under 

controlled conditions in the climate chamber, the highest plant height was obtained from Timothy (13.3 cm), the 

highest fresh and dry grass yields were obtained from Kentucky bluegrass (3.302 g pot-1 and 0.717 g pot-1, 

respectively). Considering the application averages of the wastewater, the highest plant height was obtained from 

the 25A75S application (12.111 cm), and the other applications were also included in the same statistical group. 

The highest fresh grass yield was obtained from the 100S application, and 25A75S and 75A25S were in the same 

group with the control (100S). The highest fresh grass yield, was determined from 100S application, and 25A75S 

and 50A50S applications were also included in the same group. According to the results obtained, it was 

determined that wastewater has different effects on different plant species. Among the plants used in the study, 

timothy tail and Kentucky bluegrass were more positively affected by the use of wastewater. The results show 

that the use of wastewater with different dilution rates has an effect on short-term plant growth and development, 

but long-term studies are needed to see this effect more clearly. 

Keywords: Waste water, Kentucky bluegrass, Crested wheatgrass, Timothy 

1. GİRİŞ 

Atık suların tarımsal alanlarda yeniden kullanımı tüm dünyada araştırılan ve uygulanan bir yöntemdir. Dünyada 

hektarlarca alanın arıtılmış, kısmen arıtılmış, seyreltilmiş ya da hiçbir arıtma işlemi görmemiş atık sularla 

sulandığı düşünülmektedir ( Keraita ve ark., 2008). Atık suların tarımsal üretimde yeniden kullanımının nedeni 

kentsel tatlı su ihtiyacı, alternatif su kaynaklarının yetersizliği, gıda talep artışı olarak düşünülebilir. Sebep ne 

olursa olsun atık su kullanımının potansiyel sonuçları üzerine odaklanılmalıdır. Çünkü tarımda atık su 

kullanımının ürün verimi, toprak, ekosistem ve çevresel hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. Bu etkilerin 

büyüklüğü atık suların alındığı kaynağa, kullanım miktarına, kullanılmadan önce arıtılma durumuna göre 

değişmektedir. Atık suların tarımda kullanımı ekonomik olarak düşünülmektedir. Atık su içerisindeki besin 

elementleri ürün veriminde artış sağlamakta ve bu da gübre kullanımını azaltmaktadır. Bu nedenle bazı ülkelerde 

çiftçiler atık suya kanal suyundan daha fazla para ödemeyi kabul etmektedir (Ensink ve ark., 2002). Hatta bazı 

ülkelerde çiftçiler bölgelerinde kurulması düşünülen arıtma tesisini, arıtma sonucu atık suda bulunan besin 

elementlerinin azalacağı düşüncesiyle engellemeye çalışmışlardır. Ancak arıtılmamış atık suların üretim yapan 

çiftçiler ve ürünleri tüketen insanlarda sağlık sorunlarına yol açabileceği gerçeği unutulmamalıdır (Silverman ve 

ark., 2013, Antwi-Agyei ve ark., 2015). Ayrıca atık suyun çevre riskleri oluşturabilecek bileşenler içerebileceği 

göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle atık suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik bilimsel çalışmalara ihtiyaç 

vardır. Kentsel atık suların seyreltilerek kullanımı bu yöntemlerden biri olarak düşünülebilir. Arıtılmış atık 

suların seyreltilerek kullanılması ile hem verim artışı desteklenebilir hem de çevresel ve sağlık riskleri 
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azaltılabilir. Yapılan bu çalışmada, farklı seyreltme oranları ile atık su kullanımının, yem amacıyla kullanılan 

bazı buğdaygil bitkilerinin kısa dönem büyüme ve gelişmesi üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Aynı 

amaçla Kumar ve ark., (2017), belediye atık suyunun farklı konsantrasyonları ile sulamanın bamyanın verimine 

etkilerini araştırdıkları çalışmada maksimum verime % 60 atık su % 40 şebeke suyunun kullanıldığı seyreltme 

oranından elde etmişlerdir. Kanalizasyon atık suyunun belirli bir plan içerisinde kullanımı, yüzey su kirliliğini 

azaltır ve azalan su kaynaklarını korur aynı zamanda ürün yetiştirmede kanalizasyonda bulunan besinlerden 

yararlanmayı sağlar (Shui ve Peng 2004, Egiarte ve ark., 2007 ; Rutkowski ve ark., 2007).  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmada, Van Edremit Biyolojik Arıtma Tesisi atık suyunun farklı konsantrasyonları kontrolle birlikte sulama 

suyu olarak kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan atık su her sulama döneminde tesisten alınmış ve numuneler 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (Anonim 1991)’ nde belirtilen 

şekilde saklanmıştır. Deneme sonlandırıldığında bütün numuneler karıştırılarak analiz edilmiştir. Analiz 

sonucunda atık suyun pH değeri 7.81, elektriksel iletkenlik (EC) ise 654 olarak belirlenmiş ve bu değerler Atık 

Su Arıtma Tesisi Teknik Usuller Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlere uygun bulunmuştur. Bitki materyali 

olarak çayır kelpkuyruğu (Phleum pretense), çayır salkım otu (Poa pratensis) ve otlak ayrığı (Agropyron 

cristatum) buğdaygil yem bitkileri denemeye alınmıştır. Çalışma Tarla Bitkileri Bölümü’ne ait iklim odasında 

7.5 cm taban, 10 cm üst çapa sahip 22.5 cm yüksekliğindeki saksılarda tesadüf parselleri deneme desenine göre 

dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan toprak deneme arazisinden temin edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre toprağın pH değeri 8.26 ve elektriksel iletkenlik (EC) ise 346.2 olarak belirlenmiş ve saksılara 

hacim hesabıyla azot (N) ve fosfor (P) gübresi verilmiştir (Kacar ve İnal 2008). Her bir saksıya 15 adet tohum 

gelecek şekilde ekim yapılmış ve tüm çıkışlar sağlandıktan sonra çalışma süresi boyunca 6 gün ara ile sulama 

işlemi yapılıp ardından ortamdan çekilme takibi yapılmıştır. Her biçim öncesi saksılardan rastgele seçilen 5 

bitkinin boy ortalaması alınarak 5 cm yükseklikten biçim işlemi yapılmıştır. Otlatma veya biçmeden sonra çayır-

mera bitkilerinin yeni sürgün ve yaprak oluşturabilmesi için gerekli besin maddelerinin sağlanması bitki üzerinde 

kalan asimilasyon alanına ve bitkinin yedek besin maddeleri deposunun durumuna bağlıdır. Bu sebeple çayır- 

mera alanlarının devamlılığı için biçim yüksekliği 5 cm olarak uygulanmaktadır (Anonim, 2022). Biçim işlemi 

25 günde bir yapılmış olup elde edilen materyaller hassas terazi yardımı ile önce yaş ağırlığı alınmış daha sonra 

70 
0
C sıcaklıkta sabit ağırlığa gelinceye kadar etüvde kurutularak kuru ağırlığı kaydedilmiştir. Atık suyun 

seyreltilerek kullanıldığı bu çalışmada uygulamalar; %25A%75S, %50A%50S, %75A%25S ve %100S (kontrol) 

şeklinde yapılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çayır salkım otu, otlak ayrığı ve çayır kelp kuyruğu bitkilerinin kullanıldığı çalışmada farklı oranlarda atık su 

uygulamaları (%100S, %25S%75A, %50S%50A ve %75S%25A) kullanılarak 6 biçime ait ortalama bitki boyu 
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ve toplam yaş ve kuru ağırlık değerleri incelenmiştir. 170 gün süren çalışma sonunda elde edilen bulgular 

başlıklar halinde açıklanmıştır. 

3.1 Bitki Boyu 

Tablo 1. Bitki boyu 

25 günde bir tekrarlanan her biçim işlemi öncesi boy ölçümleri yapılmış olup ortalama sonuçlar Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Tablo verileri incelendiğinde çeşit ve çeşit x uygulama interaksiyon etkisinin %5 düzeyinde ve 

uygulama etkisinin ise %1 düzeyinde önemli olduğu görülmüştür. Çeşit ortalamaları incelendiğinde en yüksek 

bitki boyu ortalaması 13.3 cm ile çayır kelp kuyruğu bitkisinden belirlendiği ve en düşük değerin ise 9.9 cm ile 

çayır salkım otu bitkisinden elde edildiği görülmüştür. Farklı veya benzer yetişme koşulları altında her bitki türü 

kendine has belirgin bir büyüme formuna sahiptir (Mcdougald ve Platt, 1976). Çalışmada kullanılan farklı türler 

arasında büyüme parametrelerinden olan bitki boyu arasında farklılıklar olması bu durumla açıklanabilir. 

Uygulama ortalamaları incelendiğinde ise en yüksek bitki boyu değerinin 12.1 cm ile 25A75S uygulamasından 

elde edildiği ve en düşük değerin ise 100S uygulamasından alındığı görülmüştür. Farklı atık su 

konsantrasyonlarının kullanıldığı bir çalışmada atık suyun bulunduğu uygulamaların saf su uygulamasına göre 

bitki boyuna olumlu yönde etki ettiği saptanmıştır (Ağırağaç ve Zorer Çelebi, 2021). 

Uygulamaların çeşitler üzerindeki etkileri incelendiğinde, çayır kelp kuyruğunun en yüksek bitki boyuna 13.8 cm 

değeri ile 25A75S uygulamasından ulaştığı ve en düşük değerini ise 75A25S uygulamasından 12.9 cm olarak 

elde ettiği görülmüştür. Çayır salkım otu bitkisinde ise bu durum tam tersi olup en yüksek bitki boyuna 75A25S 

uygulamasından 10.0 cm olarak ulaştığı ve en düşük bitki boyuna ise 25A75S uygulamasından 9.8cm olarak 

ulaştığı görülmüştür. Farklı dozlarda seyreltilerek kullanılan atık suyun çim bitkileri üzerine etkisinin araştırıldığı 

çalışmada, atık suyun dozu arttıkça yaprak boy uzunluğu, bitkinin büyüme hızı ve bitkinin kuru ağırlığının arttığı 

görülmüştür (Özcan ve Oluk 2005; Öztürk ve ark. 1995). Atık suyun bu etkisi çayır kelp kuyruğu örneğinde 

olduğu gibi tüm bitkilerde aynı sonucu vermeyebilir, çünkü atık sularda bulunan kimyasal maddelerin özellikle 

de metal iyonların etkisi her bitkide aynı etkiyi göstermez. Otlak ayrığı bitkisi uygulama açısından çayır salkım 

otu bitkisine benzerlik göstermiş olup en yüksek bitki boyu değerini 12.8 cm ile 75A25S uygulamasından, en 

düşük değeri ise 100S uygulamasından 11.3 cm olarak elde etmiştir. Atık suyun bitki boyuna etkisinin 

Uygulama 

Çeşitler 

Uygulama Ortalaması Phleum pratense Poa pratensis Agropyron cristatum 

100S 13.600±0.200 9.867±0.057 11.367±0.115 11.611 ab 

25A75S  13.867±0.251 9.833±0.115 12.633±0.251 12.111 a 

50A50S 13.100±0.264 9.967±0.057 12.567±0.208 11.878 ab 

75A25S 12.900±0.100 10.000±0.100 12.833±0.152 11.911 ab 

Çeşit Ort. 13.367 a 9.917 c 12,350 b 11.875 

Tekerrür ÖD  

Çeşit **  

Uygulama *  

Çeşit* Uygulama **  
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araştırıldığı başka bir çalışmada bitki materyali olarak mısır, susam ve ayçiçeği bitkileri kullanılmış ve çalışma 

sonucunda artan atık su konsantrasyonlarına paralel olarak bitki boylarının da arttığı gözlemlenmiştir (Senthilraja 

ve ark., 2013). Çalışmamızın verileri genel olarak değerlendirildiğinde atık su uygulamasının bitki boyuna etkisi 

farklı çeşit ve konsantrasyonlarda değişkenlik gösterdiği, genellikle atık su uygulama dozu artışına bağlı olarak 

bitki boyunun da arttığı, en düşük atık su konsantrasyonunda bile olumlu yönde etki ettiği görülmüştür.  

 

Çizelge 1. Bitki boyu grafiği 

3.2 Yaş Ağırlık 

Çalışma süresi boyunca toplam 6 defa biçim yapılmış ve elde edilen toplam yaş ot verileri Tablo 2’de 

gösterilmiştir. İncelenen veriler doğrultusunda yaş ot üzerine çeşit ve çeşit x uygulama interaksiyonunun etkisi 

%5 düzeyinde önemli bulunurken, uygulama etkisi %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çeşit ortalaması en 

yüksek değerini 3.302 g saksı
-1

 olarak çayır salkım otu bitkisinden sağlarken, buna en yakın değere 3.156 g saksı
-

1
 ile çayır kelp kuyruğu çeşidi ulaşmıştır. En düşük değer ise 2.615g saksı

-1
 ile otlak ayrığı bitkisinden elde 

edilmiştir. Bitki boyu verilerinin aksine en yüksek yaş ot değerin çayır salkım otu bitkisinden elde edilmesi 

bizlere yem verimini hesaplarken tek faktöre bağlı kalınmayacağını göstermektedir. Çünkü yem verimi 

hesaplanırken sadece bir faktörü dikkate almak yerine birden fazla bitki özelliğinin birlikte dikkate alınarak 

incelenmesi daha doğru bir sonuç elde edilmesini sağlayacaktır (Hickney, 1961). 
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Tablo 2 . Yaş ağırlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama ortalamalarına bakıldığında en yüksek değerin 100S uygulamasından 3.067 g saksı
-1 

olarak elde 

edildiği ve 25A75S ile 75A25S uygulamalarının istatistiki olarak aynı grupta yer aldığı belirlenmiştir. En düşük 

değerin ise 50S50A uygulamasından 2.928 g saksı
1
 olarak elde edildiği görülmüştür. Uygulama çeşit 

interaksiyonu incelendiğinde en yüksek ve en düşük toplam yaş ot ağırlığın aynı uygulamadan ama farklı 

çeşitlerden elde edildiği görülmektedir (Çizelge 2). Buna göre en yüksek yaş ot ağırlığı 100S uygulamasından 

3.586 g saksı
-1

 olarak çayır kelp kuyruğu bitkisinden, en düşük değer ise yine aynı uygulamadan 2.450g saksı
-1

 

olarak otlak ayrığı bitkisinden elde edilmiştir. Çeşitler üzerine uygulamaların etkileri incelendiğinde genel olarak 

sonuçların değişkenlik gösterdiği ancak iki çeşitte de saf su uygulamasının yaş ot verimi açısından ön plana 

çıktığı görülmektedir. Bitki çeşitlerinin biotik ve abiotik stres faktörlerine karşı olan toleransları birbirinden 

farklılık gösterebilir. Bu durum bitkinin çeşidine, stres etmenlerine, strese maruz kalan doku veya organın 

yapısına ve maruz kalma süresine göre farklılık gösterir (Gür ve ark. 2004). 

 

Çizelge 2. Yaş ağırlık 

Uygulama 

Çeşitler 

Uygulama 

Ortalaması 

Phleum 

pratense 
Poa pratensis 

Agropyron 

cristatum 

100S 3.586±0.003 3.372±0.003 2.450±0.001 3.067 a 

25A75S  3.241±0.002 3.262±0.001 2.636±0.002 3.047 ab 

50A50S 2.862±0.001 3.272±0.001 2.652±0.000 2.928 b 

75A25S 2.937±0.002 3.302±0.004 2.774±0.003 2.968 ab 

Çeşit Ort. 3.156 a 3.302 a 2.615 b  

Tekerrür ÖD  

Çeşit **  

Uygulama *  

Çeşit* Uygulama **  
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3.3. Kuru Ağırlık 

 

Tablo 3. Kuru ot ağırlığı 

Sabit ağırlığa gelinceye kadar 70 
0
C etüv de kurutulup hassas terazide tartılan bitkilerin toplam kuru ağırlık 

verileri Tablo 3’te verilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde kuru ot üzerine uygulamaların etkisi %1, çeşit 

ve çeşit x uygulama interaksiyonu etkisi %5 düzeyinde önemli bulunmuştur. Uygulama ortalama verileri 

incelendiğinde en yüksek değerin 25A75S uygulamasından 0.582 g saksı
-1

 olarak elde edildiği ve 100S ve 

50A50S uygulamaları arasında istatistiki olarak bir fark olmadığı tespit edilmiştir. En düşük değer ise 75A25S 

uygulamasından 0.547 g saksı
1
 olarak kaydedilmiştir. Çeşit ortalamaları incelendiğin de en yüksek kuru ağırlık 

0.717 g saksı
-1

 değeri ile çayır salkım otundan alınmıştır. Otlak ayrığı 0.456 g saksı
-1

 ile en düşük değeri 

gösterirken çayır kelp kuyruğu ise 0.553 g saksı
-1

 değeri ile ikisinin arasında bir değerde kalmıştır. Yapılan 

birçok çalışmada atık suyun bitki kuru ağırlığı üzerine etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde 

atık su uygulamasının farklı dozları her bitki türünde aynı etkiyi göstermediği saptanmıştır ( Demirkan ve ark. 

2014). 

Uygulama çeşit interaksiyonu incelendiğinde en yüksek kuru ot miktarı çayır salkım otundan 0.734 g saksı
-1

 

olarak 100S uygulamasından elde edilmiştir. Çayır salkım otu en düşük değerini ise 25A75S uygulamasından 

0.707 g saksı
-1

 olarak elde etmiştir. Bu durum çayır kelp kuyruğu bitkisinde de benzerlik göstermiş olup en 

yüksek değere yine 100S uygulamasından 0.619 g saksı
-1

 olarak ulaşılmış. En düşük değeri ise otlak ayrığının 

100S uygulamasından alınmıştır. Arıtılmış atık sular küresel iklim değişikliği ile birlikte meydana gelen su 

kıtlığının etkilerini azaltmada önemli derecede yardımcı rol üstlenmektedir. Ancak genel olarak atık suyun 

bitkilerdeki kuru ağırlık üzerine etkileri değerlendirildiğinde sonuçların çeşit bazında değişkenlik 

gösterebileceğini, çalışmamızda kullandığımız iki çeşitte de saf suyun daha etkili olduğunu görmekteyiz. Bu 

durum sulama açısından kullanılacak atık suyun kalitesi ve uygunluğunu göz önünde bulundurmamız gerektiğini 

göstermektedir. Çünkü özellikle evsel ve endüstriyel nitelikteki atık sular her ne kadar içeriğindeki bitki besin 

elementleri ile bitki büyüme ve gelişmesine faydalı olsa da, içerisinde çok sayıda patojen mikroorganizma ve ağır 

metaller içermektedir. İçeriğindeki bu olumsuz etmenler nedeniyle kullanıldığı her bitkide verim ve kalite 

Uygulama 

Çeşitler 

Uygulama Ortalaması Phleum pratense Poa pratensis Agropyron cristatum 

100S 0.619±0.001 0.734±0.001 0.433±0.007 0.579 a 

25A75S  0.576±0.002 0.707±0.002 0.462±0.001 0.582 ab 

50A50S 0.506±0.002 0.709±0.001 0.466±0.001 0.580 ab 

75A25S 0.510±0.001 0.719±0.002 0.469±0.001 0.547 b 

Çeşit Ort. 0.553 b 0.717 a 0.456 c  

Tekerrür ÖD  

Çeşit **  

Uygulama *  

Çeşit* Uygulama **  
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açısından farklı sonuçlar gösterebilir. Bundan dolayı tarımda kullanılacak atık suların belirli standartlara 

getirilmesi ve bazı önemli parametrelerin göz önünde tutulması gerekmektedir (Demir ve ark. 2017). 

 

Çizelge 3. Kuru Ağırlık 

4. SONUÇ 

Belediye atık suyunun farklı seyreltme oranlarıyla sulama suyu olarak yeniden kullanılma olanaklarının 

araştırıldığı bu çalışmada, kullanılan buğdaygil bitki türlerinin atık su kullanım oranlarına karşı göstermiş 

oldukları tepkiler farklı olmuştur. Çayır kelp kuyruğu ve çayır salkım otu atık su kullanımına karşı otlak ayrığına 

göre kısa dönem büyüme ve gelişme açısından daha olumlu tepkiler vermişlerdir. Kullanılan atık su seyreltme 

oranları arasında farklılıklar bulunmuş olup bu farklılıkların uzun dönem çalışmalarla güçlendirilmesi gerektiği 

sonucuna varılmıştır. Dünyada su kaynaklarının en önemli kısmı tarımsal alanlarda kullanılmaktadır. İklim 

krizinin yaratmış olduğu su kıtlığı tatlı su kaynaklarının daha sınırlı kullanılma zorunluluğunu doğurmuştur. Bu 

anlamda sulama suyu kıtlığına çözüm üretmek ve atık suların yaratmış olduğu çevresel kirliliği en aza indirmek 

için yerel yönetimlerin atık suların yeniden kullanım prosedürlerini yerine getirebilecek gelişmelerde bulunmaları 

ve bu atık suları çiftçilerin hizmetine sunmaları gerekmektedir. 
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FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARINDA BAZI KARPUZ ÇEŞİTLERİNİN GELİŞİM 

PERFORMANSLARI 
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ÖZET 

Karpuzda tuz stresinin tepkisini belirlemek anacıyla yapılan çalışmada, Crimson sweet, Petra F1 ve Yerli Burdur 

çeşidine ait fideler, kontrollü şartlardaki 16/8 saatlik aydınlık/ karanlık fotoperiyotta, 25 0
C de ve % 70 nemli iklim 

odasında, su kültüründe yürütülmüştür. Fideler iki hafta süreyle su kültüründe büyütülmüş  ve 4-5 gerçek yaprağa sahip 

olan fidelere, 8 günlük süreyle 50 ve 100 mM NaCl uygulanarak, kök ağırlığı, gövde ağırlığı, yaprak ağırlığı ve 

yaprak sayıları gibi büyüme parametreleri ile tuza tolerans yeteneği arasında ilişkilerin olup olmadığı 

incelemiştir. Araştırma sonucunda, her iki tuz konsantrasyonunda, gelişim bakımından çeşitler arasında 

farklılıkların olduğu görüldü. Ancak, en iyi performansı Burdur yerli çeşidi gösterdi. Tuzdan en fazla etkilenen 

organın yaprakların olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Karpuz, Citrullus lunatus, Çeşit, NaCl, Tuz stresi 

GROWTH PERFORMANCES OF SOME WATERMELON VARİETİES AT DİFFERENT SALT 

CONCENTRATİONS 

 

Ozlem YASAR 

ABSTRACT 

In the study carried out to determine the response to salt stress in watermelon, seedlings of Crimson sweet, Petra 

F1 and Yerli Burdur cultivars were carried out under controlled conditions with a light/dark photoperiod of 16/8 

hours, at 25 0C and 70% humidity in a water culture room. The seedlings were grown in aquaculture for two 

weeks and the seedlings with 4-5 true leaves were treated with 50 and 100 mM NaCl for 8 days, and it was 

investigated whether there was a relationship between growth parameters such as root weight, stem weight, leaf 

weight and number of leaves and salt tolerance ability. . As a result of the research, it was seen that there were 

differences between cultivars in terms of growth in both salt concentrations. However, Burdur native variety 

showed the best performance. It has been observed that the most affected organ by salt is the leaves.Keywords: 

Watermelon, Citrullus lunatus, Variety, NaCl, Salt stress 

1.Giriş 

Bitkisel üretimde stres; bitkilerin yaşadığı ortamda bir veya birden fazla etkenin, büyüme ve gelişmeyi olumsuz 

yönde etkileyerek, verim düşüklüğü ile sonuçlanan bir dizi gerilemeye neden olarak algılanmaktadır. Bitkide 

strese neden olan etmenler; biyotik kökenli (hastalık oluşturanlar ve zararlılar) olabildiği gibi; tuzluluk, kuraklık, 

düşük ve yüksek sıcaklıklar, besin elementlerinin eksiklik veya fazlalıkları gibi abiyotik kökenlide 

olabilmektedir. Abiyotik stres faktörlerin en önemlileri ise kuraklık ve tuzluluktur (Yaşar, 2003). 
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Tuza tolerans bakımından bitki türleri ve hatta aynı tür içerisinde genotipler arasında farklılıkların bulunduğu 

daha önce de belirtildiği gibi birçok araştırma ile ortaya konmuş bir gerçektir. Ashraf (1994) ve Yasar (2003) 

genetik kaynaklar arasında tuza tolerans durumları bakımından farklılıklar olmasına rağmen, gerçek anlamda 

tuza tolerans gösteren genotiplerin oldukça sınırlı sayıda olduğundan bahsetmektedir. Bu nedenle de mevcut 

genetik potansiyelin değerlendirilmesi ve bunun içerisinden tolerant genotiplerin saptanması önem taşımaktadır. 

Ancak tuza tolerans özelliğinin çok sayıda gen tarafından kontrol edilen oldukça karmaşık bir karakter olması, 

tuza dayanıklı genotip belirlemede kullanılan parametrelerin her bitki türü veya genotipinde beklenen sonuçları 

vermemesi ve mekanizmaların tam olarak aydınlatılamamış olması gibi faktörler dayanıklılık ıslahı 

programlarının oluşturulmasını zorlaştırmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, farklı iki tuz konsantrasyonu altında bir genotip, bir standart çeşit ve bir F1 hibrit karpuz 

çeşidi kullanılarak üç farklı varyetenin gelişim performansını incelemektir. 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

2.1 Deneysel Çalışmalar 

 Karpuzda tuz stresine karşı genotip ve çeşit düzeyinde farklılığın ortaya konulabilmesi ve bu farklılığın 

gelişim performanslarını belirlemek amacıyla planlanan çalışmada, 3 adet değişik karpuz çeşidi kullanılmıştır. 

Bunlar yerel popülâsyonlardan ve tohum firmalarından temin edilmiştir. Çeşitlerin isimleri; Burdur yerel karpuz 

çeşidi, Cr. Sweet ve F1 Petra çeşididir. 

         2.1.1. Tohumların Çimlendirilmesi ve Su Kültürü Denemesinin Kurulması 

Denemenin ilk aşamasında üç çeşide ait karpuz tohumları pomza doldurulmuş 40x25x5 cm 

boyutlarındaki plastik kaplara ekilmiştir. Her çeşite ait 25’er adet tohum pomza içine ekilerek üzeri 1 cm 

kalınlığındaki pomza ile örtülmüş, saf su ile yeterince sulanmış, fazla suyun ise süzülmesi sağlanmıştır. Plastik 

kapların alt yüzeyinde bulunan 0.5 cm çapındaki 9 adet delik sayesinde fazla suyun drene edilmesi mümkün 

olmuştur.  

Pomza iyice ıslandıktan ve sulama suyunun fazlası süzüldükten sonra çimlendirme kapları, 26 
O
C sıcaklık 

%70 neme sahip ve 7000 lüx ışığın olduğu iklim odasına yerleştirilmiştir. Üzerleri nemli gazete kâğıdıyla örtülen 

kaplar düzenli olarak kontrol edilmiş pomza kurumayacak şekilde azar azar saf su ile sulanmaya devam 

edilmiştir. Çimlenme görülmye ebaşlayınca gazete kâğıtları kaldırılmış 16/8 saatlik aydınlık/karanlık 

fotoperiyodik düzende fideler büyütülmüştür. 

Kotiledon yaprakları yatay duruma gelen ve ilk gerçek yaprakları görülmeye başlayan fideler Hoagland 

besin çözeltisine alınmıştır. Su kültürü için Hoagland besin çözeltisi doldurulmuş 25x25x18 cm boyutlarındaki 

plastik küvetler kullanılmıştır. Özel olarak hazırlanmış ve her fide için üzerine delikler açılmış plastik tablalara 

karpuz fideleri küçük sünger parçaları ile sarılmak suretiyle yerleştirilmiştir. Bitki kökleri besin çözeltisinde 

olacak şekilde tablalar küvetlerin üzerine konulmuştur. Havalandırma işlemi bir adet akvaryum pompasına bağlı 
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bulunan ince plastik hortumların besin çözeltisi içine daldırılması yoluyla yapılmıştır. Birer haftalık aralarla besin 

çözeltileri tazelenmiş, bu sırada küvetlerin yerleri de değiştirilerek ışıklanma koşullarından tüm bitkilerin eşit 

biçimde yararlanması sağlanmıştır.  

 

Şekil 1. Bitkilere uygulanan Hoagland Besin Çözeltisinin içeriği 

Tablo 1. Hoagland besin çözeltisinde bulunan besin maddeleri ve konsantrasyonları 
Ortam bileşenleri Miktarı (g/l) 

CaNO3 236.15 

KNO3 101.11 

KH2PO4 68.05 

MgSO4 123.12 

C6H5FeO7.5H2O 10.00 

MnCl2 0.36 

H3BO3 0.58 

ZnCl2 0.02 

CuCl2.2H2O 0.01 

 

2.1.2. Karpuz Fidelerinin Yetiştirilmesi 

 Hogland besin çözeltisi içine alınan karpuz fideleri aynı ortamda 15 gün süre ile büyümeye bırakıldı 

haftada bir besin çözeltileri değiştirildi. 

2.1.3.Tuz Uygulamalarının Yapılması 

Fideler 4-5 gerçek yapraklı oldukları dönemde tuz uygulamalarına geçilmiştir. Tuz 50 ve 100 mM olacak   

şekilde  iki dozda uygulanmıştır. 

2.1.3. Bitkilerde kök ve yeşil aksam kısımlarının belirlenmesi 

Stresin 8. gününde her çeşitten 5’şer adet rastlantısal olarak seçilen bitkiler kök, gövde ve yaprak 

kısımlarına ayrılarak taze ağırlıkları 1/10000’lik hassas dijital terazide tartılmıştır.  

2.2. Deneysel Sonuçlar  
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0, 50 ve 100 mM NaCl tuz stresi uygulanmış C. Sweet, Petra F1 ve Burdur yerli çeşitlerinin bitki gelişim 

parametrelerine bakılarak strese karşı olan durumları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada uygulanan her iki tuz dozu 

altında yetişen her üç çeşide ait  bitkilerin kök gelişimlerinin kontrole göre azalmaların olduğu görülmüştür. En 

fazla azalma 100 mM NaCl uygulanmış tuz stresi altındaki bitkilerde görülmüştür. Çeşitler arasında da 

farklılıklar olmuştur. Her iki tuz dozunda da Burdur yerli karpuz çeşidi diğerlerine göre kök gelişimi bakımından 

daha iyi performans göstermiştir. C. Sweet çeşidi kontrol (0 mM NaCl) uygulamasında Burdur yerli çeşidinden 

sonra en iyi kök gelişim performansını gösterirken, tuz uygulamalarında en düşük kök gelişimi C. Sweet  

çeşidinde görülmüştür. Çeşitler gövde ağırlığı bakımından değerlendirildiğinde tuz stresine karşı benzer tepkiler 

gösterdikleri görülmüştür. Tuz stresi uygulanmış karpuz çeşitlerinin yaprak sayıları ve yaprak ağırlıkları 

incelendiğinde kendi kontrollerine göre azalmaların olduğu görülmüştür. Fakat en fazla azalma C sweet ve Petra 

F1 çeşitlerinde olduğu görülmüştür. Tuz dozu arttıkça da yaprak sayısı ve ağırlıklarında azalma daha fazla 

olduğu görülmüştür (Şekil 2).   

 

Şekil 2. 50 ve 100 mM NaCl tuzu uygulanmış karpuz çeşitlerine ait büyüme parametreleri 

 

Şekil 3. 50 ve 100 mM NaCl tuzu uygulanmış karpuz çeşitlerine ait bitkiler 

2.2.1.Tartışma 

Kök 
Ağırlığı/

gr 

Gövde 
Ağırlığı/

gr 

Yaprak 
Sayısı/a

det 

Yaprak 
Ağırlığı/

gr 

Kök 
Ağırlığı/

gr 

Gövde 
Ağırlığı/

gr 

Yaprak 
Sayısı/a

det 

Yaprak 
Ağırlığı/

gr 

Kök 
Ağırlığı/

gr 

Gövde 
Ağırlığı/

gr 

Yaprak 
Sayısı/a

det 

Yaprak 
Ağırlığı/

gr 

0 mM NaCl 50 mM NaCl 100 mM NaCl 

Cr. Sweet 25,16 13,364 7 10,8478 6,716 5,062 3,2 6,418 5,716 5,406 3,6 5,698 

Petra F1 19,48 12,293 8,2 11,7602 8,6 9,804 3,6 7,16 7,982 8,484 3,4 5,696 

Burdur Yerli 36,66 26,6916 14,2 34,893 22,782 16,202 11 26,934 14,8 12,258 8,4 16,6834 
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Denemede kullanılan 3 adet Citrullus varyetesinde, 0, 50 ve 100 mM dozunda uygulanan toksik 

düzeydeki NaCl tuzunun ilk belirgin semptomik etkisi, bitki kök, gövde ve yaprak sayısı ve yaş ağırlıklarında 

azalma ve dolayısıyla bitki büyümesinde duraklama olmuştur. Burdur yerli genotipinin düşük seviyede 

etkilenerek kontrol bitkilerine yakın gelişme göstererek tuzun gelişim üzerine inhibisyon etkisi daha az 

görülürken, C. sweet ve petra F1 çeşitlerinde bu etki oldukça yüksek olmuştur. Başka bazı farklı bitki türlerinde 

olduğu gibi (Yaşar 2003, Yasar 2007, Üzal ve Yaşar 2017), karpuzda da tuza tolerans özelliği bitkinin genetik 

yapısına bağlı olarak toksik iyon seçiciliği yada Na
+
 ve K iyonları alım dengesini korumasıyla ilgili olduğu 

görüşünü benimsemişlerdir. 

  Tuzlu ortamlarda yetiştirilen bitkilerde ortaya çıkan zararlanmalara bakılarak yapılan değerlendirmelerde; 

tüm karpuz varyetelerinin tuzdan morfolojik olarak hasarlanma derecelerini görmek mümkündür.  

1. 3. SONUÇ 

 Her iki tuz konsantrasyonunda da Crimson Swet ve F1 Petra çeşitleri 8. güne kadar dayanabilmişler, 

ancak Burdur Yerli çeşidi daha uzun süre dayanabilecek görüntüdeydi. 

 Kullanılan ölçüm parametrelerinin hepsinde Burdur Yerli çeşidi daha dayanıklı, diğer çeşitler benzer 

çıkmıştır. 

 Her iki tuz konsantrasyonunda da yani 50 ve100mM tuz uygulamasında sonuçlar benzer çıkmıştır. 

 Karpuzda en iyi seçim parametresi olarak yaprak sayısı ve yaprak ağırlığı olduğu tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT 

Phytoplasmas cause infections in many plants, especially agricultural products, in many parts of the world. 

Especially in the Euro-Mediterranean basin, the 16SrXII-A 'Candidatus Phytoplasma solani' (Stolbur) subgroup 

can cause significant losses in vineyards and vegetables. Information on stolbur phytoplasma infections in the 

Marmara region, which includes important vegetable cultivation areas of our country, is quite limited. In this 

context, samples were collected from symptomatologically suspected vegetables during the plant growing season 

of 2022. Among these samples, primarily phytoplasma infections were determined by molecular studies using 

universal primers. After the nucleotide sequences of the obtained fragments were extracted, similarity checks 

were performed in NCBI. After the 16SrXII-A infections were confirmed in the samples, the tuf region, which is 

a partial non-ribosomal gene, was amplified by the nested-PCR method. It was determined by BLAST analysis 

that the sequenced tuf gene region was closely related to the tuf-b genotype. In this study, the genotype of the tuf 

gene was determined to be used in future studies in order to better understand the epidemiological cycle of the 

stolbur phytoplasma. These initial results indicate that the field ivy plant is associated with tuf-b genotypes as a 

source of inoculum. 

Keywords: Stolbur, fitoplazma, vegetable, tuf gene, nested-PCR 

1. INTRODUCTION 

Turkey is one of the world's leading countries in terms of vegetable production. Agriculture is an important 

source of employment in the country, particularly in the Marmara region, which has a high volume of vegetable 

production. Although the economic importance of agricultural production is undeniable, there are many biotic 

factors that negatively affect production, quality, and quantity. Among these biotic factors, phytopathogens are 

quite effective and one of them is phytoplasmas.  

Phytopathogenic bacteria known as phytoplasmas are members of the Mollicutes class, a group of organisms 

without walls that are phylogenetically related to Gram-positive bacteria with low G+C content (Weisburg 1989). 

They are primarily found in phloem tissue in plants (Doi et al. 1967), where they spread throughout the plant by 

moving through the pores of the sieve plates that separate the phloem sieve tubes (Hogenhout et al. 2008).  
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Numerous economically significant vegetable, and fruit crops as well as ornamental plants are among the 

hundreds of plant species worldwide that are infected by phytoplasmas (Bertaccini et al. 2014). The phytoplasma 

groups that infect members of vegetable families like Apiaceae, Asteraceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, and 

Solanaceae are geographically and genetically diverse and cause various and/or comparable symptoms (Kumari 

et al. 2019).  

The 16SrXII-A group of phytoplasmas, which includes ‘’Candidatus Phytoplasma solani’’ (stolbur-STOL), 

infects a wide range of cultivated crops and wild plants in the Euro-Mediterranean region (Quaglino et al. 2013). 

Furthermore, stolbur phytoplasma has been identified in a number of crops in Turkey, a country with a diverse 

climate zone, including pistachio, tomato, cucumber, eggplant, and pepper (Usta et al. 2017; Güldür et al. 2018; 

Usta et al. 2021). 

One of the first genes used in epidemiological research was the housekeeping gene tuf (elongation factor Tu), 

which has two major genotypes (tuf a/b types) and one minor genotype (tuf-c) throughout Europe (Langer and 

Maixner 2004; Johannesen et al. 2012).  Despite reports of stolbur infections in numerous Turkish regions and in 

a variety of agricultural crops, there hasn't been much research on the pathogen's epidemiology. The aim of this 

study is to reveal the tuf genotype of stolbur isolates obtained from vegetable-growing regions in the Marmara 

Region with preliminary studies.  

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Sample Collection  

Tomato plants showing symptoms caused by phytoplasmas during the field studies were collected from the 

agricultural fields in the Marmara Region during the vegetable growing season of 2022. Simptomatological 

conditions of the collected samples were labelled and stored for storage at -20C. 

2.2. Total Nucleic Acid (TNA) Isolation and Nested-PCR assays 

With a few minor modifications, the CTAB (Cetyltrimethylammonium bromide) protocol was used to isolate 

total nucleic acids (TNA) from samples of vegetables using 100 mg of leaves (Li et al. 2018). TNAs were 

precipitated in isopropanol and redissolved in Nuclease Free-Water (NFW) (Invitrogen, USA). Prior to use in 

molecular assays, TNA was kept at -20°C. 

In samples, the presence of phytoplasmas was determined by 16S ribosomal DNA (16SrDNA) amplification by 

nested-PCR using universal primers R16mF2/R16mR1 (Baric and Dalla-Via, 2004) followed by 

R16mF2n/R16mR2 universal primer set, according to the procedure defined by Gundersen & Lee (1996). The 

PCR products were imaged using a UV imaging device after being electrophoresed through 1% agarose gel in a 

1X TAE buffer and stained with ethidium bromide. As reference controls, TNAs from carrots infected with Ca. 

P. trifolii (clover proliferation; subgroup 16SrVI-A) isolate BY11-2 (acc. no. MZ452938) was also used. 
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2.3 Molecular determination of non-ribosomal tuf gene 

Non-ribosomal tuf gene amplification was implemented using the nested- PCR assay to reveal the genotype 

structures of ‘Ca. P. solani’ strains, which were obtained from tomato plants. All the reactions were performed in 

a final volume of 20 μL containing a 1 μL gDNA template (~0.05 μg), 4 μL of 5 X Master Mix (FIREPol® , 

Estonia), and 1 μL of each primer at 10 μM (final concentration 0.4 μM). The tuf gene amplification was 

performed by conventional PCR with the primers fTuf1 (5’-CACATTGACCACGGTAAAAC-3’) 

/rTuf1 (5’-CCACCTTCACGAATAGAGAAC-3’), followed by fTufAY (5’ GCTAAAAGTAGAGCTTATGA-

3’) / rTufAY (5’- CGTTGTCACCTGGCATTACC-3’) as described by Schneider and Gibb (1997). 

2.4 Molecular characterization of tuf gene 

Fragments obtained from PCR experiments were used to describe both the phytoplasma group and the tuf 

genotype. The nested anplicons were sequenced bidirectionally using the Sanger method (BMLabsis, Turkey). 

The raw sequence data were determined by BlastN (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) analysis after 

consensus in the MEGA X software (Kumar et al., 2018). 

3. RESULTS AND DISCUSSION  

Studies on phytoplasmas and the diseases they cause are becoming more and more common in Turkey. To learn 

more about the epidemiology of these diseases, there is, however, very little research based on non-ribosomal 

genes of phytoplasmas. In this study, the tuf gene of tomato stolbur strains obtained from vegetable growing 

areas was analyzed in detail using molecular tools and a perspective on the existing ecological and 

epidemiological state of the pathogen was tried to be provided. 

In the samples collected during the field studies, symptoms such as abnormalities in flowers, small leaf formation 

and yellowing were observed (Figure 1.). Similar symptoms were previously reported in studies conducted in 

different geographical areas of our country (Güller and Usta, 2020). As a result of molecular studies using 

universal primers, fragments of expected sizes (1.2 kb) were obtained (Figure 2.). F2n/R2n primers are widely 

used in the identification of the first groups of phytoplasma 16SrDNA groups. After the nucleotide sequence of 

the obtained fragment was extracted, it was controlled in the iPhyclassifier software (Zhao et al. 2010). Results 

showed that the virtual RFLP pattern derived from the 16S rDNA F2n/R2 fragment, 16Sr group XII, subgroup A 

(GenBank entry: AF248959) was identical to the reference model. (Similarity coefficient 1.00). The phytoplasma 

examined was confirmed to be a member of 16SrXII-A, namely stolbur. In addition, according to the NCBI 

similarity rate, the related 16SrDNA sequence showed more than 99% similarity with the other Stolbur strains in 

Genbank. These findings indicate that stolbur is widespread in our country, especially in vegetable cultivation 

areas in the Marmara region.  
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Figure 1. Symptoms exhibited by phytoplasma-infected plants (A) Yellowing and proliferation, (B) Leaf 

deformation and small leaves 

Amplicons of about 800 bp were produced as a result of amplifying the Tuf gene region. Following sequencing, 

Blast analysis was performed on these amplicons. The nucleotide homology between tomato samples related to 

16SrXII-A strains and tuf-b1 type isolates (accession number GU220562-Italy-grapevine-b1 genotype) in 

GenBank ranged from 100% to 99.75%, according to BLAST analysis of the partial tuf gene. Additionally, in 

corn plants infected with the 16SrXII-A phytoplasma in the Mediterranean region of Turkey, the tuf-b genotype 

was discovered for the first time (Çağlar et al. 2021). Field bindweed (Convolvulus arvensis L.), which 

comprises the majority of plant species known as sources of inoculum in Turkey and much of Europe (Ember et 

al. 2011; Özkil and Üremiş 2019), has mainly been related to the tuf -b type of fungus (Langer and Maixner 

2004).  

 

 

Figure 1. 1.2 kb -sized fragments obtained using universal primers (F2n/R2), (Ladder: Solis biodyne 100 bp 

plus) 
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The pathogen "Ca. Phytoplasma solani" is very widespread in the Euro-Mediterranean region and has been 

reported in many of the countries there. In order to better understand population genetics' epidemiology and the 

damage it causes to agroecosystems, studies on population genetics have been conducted using non-ribosomal 

gene regions.  
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ÖZET 

Besin değeri yüksek olması nedeniyle eti ve havyarı oldukça rağbet gören Mersin balığı doğal avlanma alanları 

azalmış nesli tehlikede olan aynı zamanda da yetiştirme bölgesi sınırlı olan bir tür olarak değerlendirilmektedir. 

Azerbaycan’da özellikle 2016 yılından sonra başlayan mersin balığı yetiştiriciliği ile önemli ülkeler arasında yer 

almıştır. Mersin balığı yetiştiriciliğinin ve sektörün bütüncül olarak ekonomik yönüyle değerlendirilmesi oldukça 

önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan’da mersin balığı yetiştiriciliği yapan işletmelerin ekonomik yönüyle 

incelenmesi ve değer zincirinin ortaya koyulmasıdır. Araştırma verileri Azerbaycan’da resmi olarak üretim 

ruhsatı olan 4 adet işletme ile yapılan anketlerle elde edilmiştir. Araştırma bulguları İşletmeler likidite sorunu 

yaşamadıklarını göstermiştir. Cari oranın yüksekliği stoklarda fazlalık ve yatırımlarda aksaklık olduğunu işaret 

etmektedir. Açık ve kapalı sistemde üretim yapan işletmelerin en önemli masraf kaleminin yem olduğunu ortaya 

koymuştur. Balık satışının zararına gerçekleştiği fakat nakit akışı sağlaması açısından önemli olduğu, işletmelerin 

ürettikleri balıkların yaklaşık %70’i sattıkları tespit edilmiştir. İşletmeler havyar üretiminden balık eti 

üretimindeki zararı da telafi edecek düzeyde kar elde etmektedir. Mersin balığı etinin işlenmesi ile katma değer 

eklenerek ürün çeşitlendirmesi yapılması, bu faaliyeti de karlı hale getirebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mersin balığı, siyah havyar, su ürüleri yetiştiriciliği, Azerbaycan 

ECONOMIC EVALUATION OF STURGEON FISH FARMING IN AZERBAIJAN 

ABSTRACT 

Sturgeon fish, whose meat and caviar are very popular due to its high nutritional value, is considered as a species 

whose natural hunting areas have decreased, which is endangered, and whose breeding area is limited. 

Azerbaijan has become one of the important countries with the sturgeon fish farming that started especially after 

2016. It is very important to evaluate sturgeon fish farming and the sector as a holistic economic aspect. The aim 

of this study is to examine the economic aspects of sturgeon farming enterprises in Azerbaijan and to reveal the 

value chain. Research data were obtained through surveys conducted with 4 enterprises that have official 

production licenses in Azerbaijan. The research findings showed that the enterprises do not have liquidity 

problems. The high current ratio indicates that there is an excess in stocks and a deficiency in investments. It has 

been revealed that feed is the most important cost item of enterprises producing in open and closed systems. It 
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has been determined that fish sales are at a loss, but are important in terms of cash flow, and businesses sell about 

70% of the fish they produce. Enterprises make profit from caviar production at a level that compensates for the 

loss in fish meat production. Product diversification by adding added value to the processing of sturgeon meat 

will make this activity profitable. 

Keywords: Sturgeon, black caviar, aquaculture, Azerbaijan 

1. GİRİŞ 

Hazar Denizi, tüm göllerin ve iç denizlerin su hacminin %44'ünü oluşturan, gezegendeki en büyük kapalı 

su kütlesidir. Hazar Denizi'ndeki en değerli canlı, 300 milyon yıllık evrimi ile gezegendeki en eski canlılardan 

biri olan mersin balığıdır. 65 milyon yıl önce yaşamış dinozorlardan daha yaşlılar. 

Dünya mersin balığı rezervlerinin %80'i Hazar Denizi'nde yoğunlaşmıştır. Hazar Denizi'nin Azerbaycan 

kesiminde yaklaşık 90 balık türü bulunmaktadır. Dünya mersin balığı rezervlerinin %80'inden fazlası Hazar 

Denizi'ndedir. Dişisi, dünyanın en değerli havyarını üreten ticari açıdan önemli bir balıktır. 

Hazar Denizi'ndeki mersin balığı stokları son 15-20 yılda keskin bir düşüş göstererek 1980'lere göre 30 kat 

gerileyerek önemini kaybetme noktasına geldi. Mersin balığı stoklarındaki keskin düşüşün ana nedenleri 

1990'larda kaçak avlanma sonucu bu balıkların aşırı avlanması; Yumurtlayan nehirlerin çoğunda ve hepsinden 

önemlisi Kura Nehri üzerinde barajların inşası; 

Hazar Denizi'nin Kirliliği; Denizde balıkçılıkla ilgili birleşik bir düzenleme sisteminin olmaması; Yabani 

organizmaların denize etkisi ve olumsuz etkileri sonucu Hazar Denizi ekosistemindeki istikrarın bozulması 

olarak sıralanabilir. Bu nedenle, geçtiğimiz yüzyılın 50'li yıllarında Hazar'a kıyısı olan ülkelerde mersin balığı 

stoklarının azalmasını önlemek için ülkelerde mersin balığı yetiştirme tesisleri inşa edildi. Günümüzde Hazar 

Denizi'ndeki mersin balığı popülasyonlarının varlığı, %99'u bu tesislerin işletilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Günümüze kadar Mersin balığı ile ilgili bir çok çalışma yapılmıştır (Akbulut, 2005; Özden ve ark., 2018; 

Katopodis, 2019; ). Bu çalışmalar mersin balığının avlanma ve yetiştirme ortamlarını incelemenin ötesine 

geçmemiş, ekonomik açıdan kapsamlı bir değerlendirme ortaya koymamıştır. Bu çalışmada literatürdeki 

ekonomik bakış açısının yer almaması ile ilgili eksikliği gidermesi için Azerbaycan’da mersin balığı yetiştiriciliği 

yapan işletmelerin ekonomik yönüyle incelenmesi amaçlanmıştır. 

3.MATERYAL VE METOT 

3.1 Araştırma Verilerinin Toplanmasında Kullanılan Yöntem 

Araştırma verileri Azerbaycan’da gerçekleştirilmiştir (Şekil 2.1). Azerbaycan’da lisanslı olarak mersin 

balığı yetiştiriciliği yaparak mersin balığı eti ve havyarı üreten işletmelerden elde edilen verilerden oluşmaktadır.   
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Şekil 2.1. Azerbaycan haritası 

Araştırmanın işletme düzeyindeki verileri Azerbaycan’da lisansı olarak mersin balığı yetiştiriciliği yapan 4 

adet işletmenin yöneticileri ve temsilcileri ile yüz yüze yapılan görüşmelerde yapılmış olan anketler ile 

toplanmıştır. Ayrıca kartopu örnekleme yöntemi ile işletmelerin ürünlerinin tüketiciye ulaştırma sürecinde yer 

alan değer zincirindeki aynı sayıdaki aktöre de anket uygulanmıştır. 

3.2 İşletmelerin Sosyal ve ekonomik Analizinde Kullanılan Yöntem 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler kullanılarak yapılan ekonomik analizde işletmeler bir bütün olarak 

kabul edilmiştir.  

Mersin balığı yetiştiriciliği sosyal ve ekonomik özellikleri geleneksel sosyo-ekonomik analiz yöntemleri 

kullanılarak ortaya konulmuştur. İşletme yöneticisinin özellikleri (eğitim, yaş, deneyim) ve işletmeye ait 

özellikler (işletme arazisi büyüklüğü, işletme tipi, işgücü varlığı vb.) tanımlayıcı istatistikler (ortalama, yüzde, 

frekans vb.) yardımıyla özetlenmiştir. Ayrıca üretilen ürün türü (balık eti - havyarı) ve işletme tipine (kapalı – 

açık) göre veriler analiz edilmiştir. 

İncelenen işletmelerin sermaye miktar ve bileşimleri sermayenin likiditesine göre sınıflandırılması esas 

alınarak ortaya konulmuştur. İşletmelerin likidite durumları ve borç ödeme yetenekleri analiz edilmiştir. 

İşletmelerinin likidite durumları cari oran ve asit- test oranıyla ortaya konulmuştur. İşletmenin sürdürdüğü üretim 

faaliyetlerini engellemeden, zamanı gelmiş borçlarını ödeyebilme kabiliyeti likidite kavramını ifade eder. 

Likidite işletmenin sahip olduğu nakit pozisyonunun göstergesi olan kısa dönem bir kavramdır (Cinemre, 2010). 

Cari oran 1’den büyük bir değere sahip ise işletme kısa vadeli (cari) varlıkları ile kısa vadeli borçlarını 

ödeyebildiği anlaşılır. Bu oranın 2 civarında olması iyi olarak, 1,5 ile 2 arasında olması yeterli olarak kabul edilir. 

Cari oranın 2’den büyük olması durumunda ise stoklarda fazlalık ve yatırımlarda bir aksaklık durumu söz 

konusudur. Asit-test oranının hesaplanırken stokların dikkate alınmaması, cari orandan farklı yönüdür. Bu oranın 
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da genelde 1 civarında olması istenir. Likidite oranın çok yüksek olması, işletmedeki sermayenin bir kısmının 

tam olarak kullanılamadığı anlamına gelmektedir (Cinemre, 2010). 

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

İncelenen işletmelerin yarısı Nefçalada yer alırken, diğerleri Bakü ve Mingeçevirdedir. İncelenen Mersin balığı 

işletmelerinde, işletme yöneticilerinin ortalama yaşları 50, örgün eğitim süreleri ise 17 yıldır. Kapalı tip işletmelerin ortalama 

45 yaşında olan işletme yöneticilerinin yaklaşık örgün eğitim aldıkları süre 18 yıldır. Açık tip işletmelerin yöneticilerinin yaş 

ortalaması 55’dir. Bu işletme yöneticileri 16 yıllık bir örgün eğitim almıştır (Tablo 3.1).  

İşletme yöneticilerinin su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili deneyimleri ortalama 11 yıl iken incelenen işletmelerdeki 

deneyimleri ortalama 5 yıldır. İşletme yöneticilerinin sektör deneyimi kapalı tip işletmelerde 10 yıl iken açık tip işletmede 13 

yıldır. İşletmedeki deneyimleri ise kapalı ve açık tip işletmeler için sırasıyla 2,5 ve 4,5 yıldır (Tablo 3.1). 

İşletmelerin faaliyetlerine başladıklarından itibaren bugüne kadar geçen süre ortalama 14,3 yıldır. Kapalı tip işletme için 

2,5 yıl olan bu süre, açık tip işletmeler için ise ortalama 26 yıldır. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürdükleri arazilerin toplam 

büyüklüğü ortalama 204 dekardır. Kapalı tipteki işletmeler ortalama 31.8 dekar, açık tip işletmeler 375 dekar alanda işletme 

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. İşletmeler ortalama 73 kişilik işgücü varlığına sahiptir. Kapalı tip işletmelerin işgücü varlığı 

ortalama 8 kişi, açık işletmeler ise 139 kişidir (Tablo 3.1). 

Tablo 3.1. İşletmelerin ve işletmecilerin bazı karakteristik özellikleri 

 Kapalı tip  Açık tip Genel ortalama 

İşletme yöneticisinin yaşı (yıl) 45,0 ±0,5 55,0±15,0 50,3 ±6,7 

İşletme yöneticisinin öğrenim süresi (yıl) 18,0 ±0,0 16,0±0,0 17,0 ±0,6 

Su ürünleri yetiştiriciliği deneyimi (yıl) 10,0 ±0,0 13,5±1,5 11,8 ±1,8 

İşletmedeki deneyimi (yıl) 2,5 ±0,5 4,5±7,5 5,0 ±2,4 

İşletmenin faaliyet süresi (yıl) 2,5 ±0,5 26,0±14,0 14,3 ±8,9 

İşgücü varlığı (kişi) 8,0 ±2,5 139,0±108,5 73,0±58,3 

Toplam işletme alanı (da) 31,8±28,2 375,6±374,4 203,7±182,6 

Azerbaycan’da mersin balığı üretimi yapan işletmeler, faaliyetlerini ortalama 2.7 milyon dolarlık sermaye 

ile yürütmektedir. Sahip oldukları toplam sermayenin %49,3’ü öz kaynaklardan oluşmaktadır. Dönen varlıklar 

toplam varlıkların %52,5’i kadardır. Dönen varlıklar içerisinde en büyük payı %56,6 ile 803 bin dolar değere 

sahip canlı varlıklar oluşturmaktadır. Toplam varlıkların %47,5’ünü oluşturan duran varlıklar içerisinde en 

yüksek pay %69,9 ile maddi duran varlıklara aittir (Tablo 3.2).  

İşletmelerin borçları ortalama 1.3 milyon dolardır. Kaynakların %50,7’sini oluşturan borçların %13,3’ü 

kısa vadeli iken %37,4’ü uzun vadeli borçlardır. Kısa vadeli borçların en yükseği firmalara olan borçlar olup 

bunu banka ve vergi borçları takip etmektedir. Uzun vadeli borçların ise tamamı banka borçlarıdır. İşletmelerin 

kısa vadeli borçları dönen varlıklar ile karşılanabilecek düzeydedir ve genel olarak da borçlanma düzeyi 

yönetilebilir seviyededir. Fakat borçların özkaynaklara oranının yüksekliği göze çarpmaktadır. Genel ekonomik 

koşulların ve tarımsal ürün fiyatlarının dalgalandığı durumlarda bu oranın mümkün olduğu kadar küçük olması 

gerekmektedir (Harsh, vd., 1981).  



141 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

Tablo 3.2. İşletmeler ortalamasına ait bilanço 

Aktif Pasif 

Varlıklar Değer ($) % Kaynaklar Değer ($) % 

1.Dönen varlıklar        1.419.067,50  52,53 1.Kısa vadeli borçlar                      361.375,00  13,3 

Nakit ve nakit benzerleri            196.567,50  

 

Banka                     137.500,00  

 
Ticari alacaklar             130.500,00  Firma                      204.250,00  

Diğer alacaklar (kişi)                  3.125,00  Vergi                        19.625,00  

Stoklar            231.250,00  2.Uzun vadeli borçlar                1.007.500,00  37,4 

Canlı varlıklar            803.000,00  Banka                1.007.500,00  

 

Peşin ödenmiş giderler                54.625,00    

2.Duran varlıklar        1.282.331,31  47,47   

Canlı varlıklar             385.000,00  

 

  

Maddi duran varlıklar             895.931,31  3.Öz kaynaklar                1.331.123,81  49,3 

Maddi olmayan duran varlıklar                  1.400,00     

 Toplam Varlıklar      2.701.398,81  100,0 Toplam Yükümlülükler           2.701.398,81  100,0 

Açık ve kapalı tip olmak üzere iki farklı tipte mersin balığı yetiştiriciliği yapan işletmeler et ve havyar 

ürünlerinin üretimlerini gerçekleştirmektedir. İncelenen işletmelerde en fazla gelir havyar üretiminden elde 

edilmektedir. Nakit gelirleri oluşturan hayvansal ürün değerinin %73,7’si havyar satışından, %26,3’ü ise mersin 

balığı eti satışından oluşmaktadır. Havyar satışından elde edilen gelir 2.2 milyon dolar, mersin balığının etlik 

olarak satışından elde edilen gelir ise yaklaşık 759 bin dolardır (Tablo 3.2).  

İşletme masraflarının %90,2’si nakit işletme masraflarından, %6,9’u amortismanlardan ve %2,9’u ise borç 

faiz ödemelerinden oluşmaktadır. Bu işletmelerin net geliri 886 bin dolar olup, vergi sonrası harcanabilir net 

geliri 867 bin dolardır (Tablo 3.3). 

Tablo 3.3. İşletmeler ortalamasına ait gelir tablosu 

Gelir ve masraf grupları $ % 

Toplam gelir                                                                       3.005.025,00   

     

Nakit Gelirler                                                                       2.917.500,00  100,0 

Hayvansal ürün değeri                                                                       2.917.500,00  100,0 

    Balık eti değeri                                                                               758.550,00  26,3 

    Havyar değeri                                                                               2.158.950,00  73,7 

   

Demirbaş Değerindeki Değişmeler                                                                               87.525,00  100,0 

    Hayvansal üretim demirbaş artışı                                                                               87.525,00  100,0 

 
   

Masraflar                                                                       2.118.875,77  100,0 

    Nakit işletme masrafları                                                                       1.910.118,51  90,20 

    Borç faizleri                                                                               61.599,38  2,90 

    Amortismanlar                                                                            147.157,89  6,90 

Net İşletme Geliri                                                                            886.149,23   

     

Vergi (-)                                                                               19.625,00   

     

Vergi Sonrası Net İşletme Geliri                                                  866.524,23   
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Mersin balığı üretimi yapan işletmelerde işletmeye yatırılmış olan öz sermayenin %71’i ve toplam 

sermayenin ise %32’si kadar getiri söz konusudur. İncelenen işletmeler toplam 2,7 milyon dolarlık yatırımın 

%32’si kadar gelir elde etmektedirler. İncelenen işletmelerin cari oran değeri kısa vadeli borçlarını cari varlıklara 

ödeyebileceğini göstermektedir. Bu oranın 2’den fazla olması stoklarda fazlalık ve yatırımlarda aksaklık olduğu 

anlamına gelmektedir (Cinemre, 2010). Asit-test oranı ise ideal düzeydedir. Bu verilerle birlikte işletmelerin 

likidite açısından sorunları yoktur (Tablo 3.4). 

Tablo 3.4. İşletmeler ortalaması nakit akımı analiz faktörleri ve likidite durumu 

Öz sermaye getirisi (%)               71,12  

Toplam sermaye getirisi (%)               32,80  

Cari oran                 3,93  

Asit-test                 1,06  

İncelenen işletmelerde yılda ortalama 53 bin kg balık eti, 3 bin kg havyar üretilmektedir. Kapalı tip 

işletmelerde ortalama 35 bin kg balık eti ve 2 bin kg havyar üretilirken, açık tipli işletmelerde ortalama 72 bin kg 

balık eti ve 5 bin kg havyar üretilmektedir (Tablo 3.5).  

İncelenen işletmelerde bir kg mersin balığının maliyeti ortalama $ 30’dır. Kapalı tip işletmelerde bir kg 

balık maliyeti $ 33 dolar ve açık tiplilerde ise $ 26’dır.  Üretilen balıkların bir kg satış fiyatları her tipte işletme 

için ortalama $ 16’dır. İşletmeler mersin balığı eti satışından ortalama 767 bin Dolar gelir elde etmektedirler. 

Kapalı tip işletmelerin balık satısından elde ettiği gelir 529 bin Dolar, açık tip işletmelerin ise 1 milyon Dolar 

civarındadır (Tablo 3.5). 

İnceleme alanındaki işletmelerde bir kg havyar $ 346 maliyetle üretilmektedir. Havyar maliyeti kapalı tip 

işletmede bir kg için $ 348 dolar ve açık tipli işletmelerde $ 344’dır. Havyarın satış fiyatı ortalama $ 710’dır. 

Havyar satışında kilogram fiyat kapalı tip işletmede ortalama $ 685, açık tip işletmelerde ise $ 735’dır. 

İşletmelerin havyar satışından elde ettikleri ortalama gelir 2,2 milyon Dolardır. Kapalı tip işletmelerde havyar 

satış geliri 1.1 milyon dolar iken açık tip işletmelerde 3,2 milyon Dolardır (Tablo 3.5). 

Tablo 3.5. İncelenen işletmelerin mersin balığı eti ve havyarı üretim değerleri  

 Kapalı tip Açık tip İşletmeler ortalaması 

Et    

Miktarı (bin kg/yıl) 35,0±30,0 71,5±68,5 53,3±32,3 

Satış fiyatı ($/kg) 15,8±0,8 15,5±1,5 15,6±0,7 

Ürün geliri (bin $) 528,8±446,3 1005,5±954,5 767,1±451,6 

Maliyeti ($/kg) 32,5±9,8 26,4±5,1 29,5±4,8 

Havyar    

Miktarı (bin kg/yıl) 1,7±1,3 5,1±4,9 3,4±2,3 

Satış fiyatı ($/kg) 685,0±35,0 735,0±115,0 710,0±51,2 

Ürün geliri (bin $) 1137,0±813,0 3163,8±3036,3 2150,4±1410,3 

Maliyeti ($/kg) 348,1±10,7 343,8±127,2 345,9±52,1 

İncelenen işletmelerin toplam masrafları ortalama 2 milyon Dolardır. Kapalı tip ve açık tip işletmelerin 

toplam masrafları sırasıyla ortalama 1,5 milyon Dolar ve 2,6 milyon Dolardır (Tablo 3.6).  
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İşletmelerin toplam masraflarının %75’i olan 1,5 milyon Doları değişken, %25’i olan 513 bin Doları ise 

sabit masraflardır. Değişken masrafların yaklaşık %50’sini oluşturan yem masrafı en yüksek masraf kalemidir. 

Bunu yakıt ve yavru masrafı takip etmektedir. Sabit masraflarda ise yaklaşık %40 payla işgücü masrafı ön plana 

çıkmaktadır. Amortismanlar ve sabit sermaye faizi diğer önemli sabit masraf unsurlarıdır (Tablo 3.6).  

Kapalı tip işletmelerin toplam masrafları içinde değişken masrafların payı %84, açık tip işletmelerde ise 

%70’tir. En yüksek değişken masraf kalemi, kapalı tip işletmelerde değişken masrafların yaklaşık %37’sini, açık 

tip işletmelerde %54’ünü oluşturan yem masrafıdır. Kapalı tip işletmelerde en önemli ikinci masraf yakıt, açık 

tipte ise yavru masrafıdır. Sonraki en önemli masraf kalemi ise kapalı tipte yavru, açık tipte yakıt masrafıdır 

(Tablo 3.6).  

Kapalı tip işletmelerin sabit masraflarının toplam masraf içindeki yapı %16, açık tip işletmelerdeki sabit 

masrafların payı ise %30’dur. Kapalı tip işletmelerin en önemli sabit masraf unsurları sırasıyla amortisman, sabit 

sermaye faizi ve işgücü masrafı iken, açık tip işletmelerde bu sıra işgücü masrafı, amortismanlar ve sabit sermaye 

faizi şeklindedir (Tablo 3.6). 

Tablo 3.6. İşletmelerin işletme masrafları (bin $) 

  Kapalı tip Açık tip İşletmeler ortalaması 

Toplam masraflar 1452,6±1087,9 2661,9±2493,7 2057,3±1164,2 

Değişken masraflar  1221,8±920,6 1866,5±1799,1 1544,1±845,8 

Yavru 223,2±199,2 306,9±293,1 265,1±146,7 

Yem 540,6±452,0 1010,5±974,8 775,5±45,9 

Vitamin, ilaç 2,4±,17 5,3±4,8 3,8±2,2 

Yakıt 294,1±147,1 297,9±290,3 296,0±132,9 

Kira 0,3±0,1 0,4±0,2 0,3±0,1 

Nakliye 0,5±0,1 0,5±0,3 0,5±0,1 

İşleme, paketleme 1,0±0,2 1,1±0,7 0,5±0,1 

Diğer masraflar 0,4±0,1 0,5±0,3 1,0±0,3 

Döner sermaye faizi 159,4±120,1 243,5±234,7 201,4±110,3 

Sabit masraflar 230,8±167,3 795,4±694,5 513,2±334,1 

İşgücü masrafı 23,9±7,7 385,1±304,1 204,5±162,1 

Amortismanlar 107,1±89,3 187,2±182,1 147,2±86,0 

Sabit sermaye faizi 71,7±47,6 162,5±151,8 117,1±70,0 

Bakım onarım 21,4±17,9 37,4±36,4 29,4±17,2 

Diğer sabit masraflar 6,7±4,9 23,2±20,2 15,0±9,7 

 

İşletmelerin ürün bazında toplam masrafları mersin balığı eti için ortalama 1,2 milyon dolar havyarı için 

864 bin Dolardır. Kapalı tip işletmelerde toplam masraf balık eti için 843 bin dolar, havyar için 610 bin dolar; 

açık tip işletmelerde toplam masraf balık eti için 1,5 milyon Dolar, havyar için ise 1,1 milyon dolardır (Tablo 

3.7).  

Kapalı tip işletmede ortalama olarak değişken masraflar balık eti üretimi için 709 bin Dolar ve havyar 

üretimi için 514 bin Dolar, sabit masraflar ise et üretiminde 134 bin Dolar ve havyar üretiminde 97 bin Dolardır. 
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Açık tip işletmelerde ortalama değişken masraflar balık etinde 1,1 milyon dolar ve havyarda 784 bin dolar 

olurken, sabit masraflar ortalama balık eti için 461 bin dolar ve havyar için ise 334 bin dolardır (Tablo 3.7). 

Çizelge 2.7. İşletmelerin ürün bazında masrafları (bin $) 

  Kapalı tip Açık tip İşletmeler ortalaması 

Et    

Değişken masraflar  708,7±533,9 1082,6±1043,5 895,6±490,6 

Sabit masraflar 133,9±97,0 461,3±402,8 297,6±193,8 

Toplam masraflar 842,6±630,9 1543,9±1446,3 1193,2±675,3 

Havyar    

Değişken masraflar  513,2±386,6 783,9±755,6 648,6±355,2 

Sabit masraflar 97,0±70,2 334,1±291,7 215,5±140,3 

Toplam masraflar 610,1±456,9 1118,0±1047,3 864,1±489,0 

4. SONUÇ 

Hem besin hem ekonomik değeri oldukça yüksek olan mersin balığı ürünlerinin ekonomik açıdan 

değerlendirdiği bu çalışma da Azerbaycan’daki yetiştiricilik yapan işletmeler incelenmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre ,işletmeler deneyimli kişiler tarafından yönetilmekte, yüksek düzeyde bir eğitime sahiptirler. 

İşletme yöneticileri sektörel deneyimleri iyi derecededir.  

İşletmelerin kısa vadeli borçları dönen varlıklar ile karşılanabilecek düzeydedir ve genel olarak da 

borçlanma düzeyi yönetilebilir seviyededir. Fakat borçların özkaynaklara oranının yüksekliği göze çarpmaktadır. 

Genel ekonomik koşulların ve tarımsal ürün fiyatlarının dalgalandığı durumlarda bu oranın mümkün olduğu 

kadar küçük olması gerekmektedir. İşletmeler likidite sorunu yaşamamaktadır. Cari oranın yüksekliği stoklarda 

fazlalık ve yatırımlarda aksaklık olduğunu işaret etmektedir. 

Kapalı ve açık tip olmak üzere 2 farklı tesiste üretim gerçekleştirilmektedir. Yeni ve modern bir sistem olan 

kapalı tipteki işletmeler, açık tiplere göre daha daha küçük bir alanda, daha az işgücü ve yem maliyetiyle üretimi 

gerçekleştirilmektedir. 

Toplam balıkların yaklaşık %70’i erkek olduğu veya düşük havyar verimi nedeniyle et amaçlı üretim 

maliyetinin altında satılmaktadır. İşletmeler havyar satışından kar, balık eti satışından zarar etmekte, fakat balık 

etinden elde ettikleri gelirle nakit akışını sağlamaktadırlar. Taze tüketim dışında özellikle balık eti değerine 

katma değer ekleyecek olan işlemlerle ürün çeşitliliğinin artırılması yalnızca havyar değil balık eti satışını da 

karlı hale getirecektir. 
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ÖZET 

Bitkiler geçmişten bugüne kadar insanlar tarafından çok çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Hastalıkların tedavisi, 

tıp, eczacılık, beslenme, ısınma, savunma, barınma, kozmetik, parfümeri, ziraat ve süs bitkisi gibi alanlar 

bunların başlıcalarındandır. Süs bitkisi, gıda bitkisi, içerdiği sekonder metabolitler nedeni ile tıbbi bitki de 

diyebileceğimiz “geofit” olarak da bilinen “soğanlı bitkiler”, Türkiye biyoçeşitliliğinde önemli bir yere sahiptir. 

Bünyesinde birçok hastalığın tedavisinde kullanılmasına olanak sağlayan biyolojik olarak aktif bileşikler 

mevcuttur. Ticari değeri göz ardı edilemeyecek olan soğanlı bitkiler, geleneksel tıpta yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, soğanlı bitkilerin alzheimer, çocuk felci, yüksek kolestrol, kas-

damar, yüksek tansiyon,  kanser, safra kesesi hastalıkları, ateş ve karaciğer büyümesi, tüberküloz ve her tür 

öksürüğü içeren çeşitli akciğer hastalıkları, kas ve eklem sorunları, ateş ve karaciğer büyümesi, meme kanseri,  

astım, bronşit, ishal, mide rahatsızlıkları, guatr, lenf bezi şişlikleri, akdeniz ateşi hastalığı, behçet ve gut, kalp 

ritmi bozuklukları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılabildiği tespit edilmiştir. Soğanlı bitkiler bazı türleri 

sayesinde antiviral, antifungal, antimikrobiyal, analjezik (ağrı kesici), antitümör, anti-diabetik, antiplazmodial, 

antitüberküloz, anti-spazmodik gibi etkilere de sahip olabilmektedir. Bunların yanında, literatürde soğanlı 

bitkilerin bilinçsiz ve aşırı sökümlere maruz kaldığı vurgulanmaktadır. Büyük bir kısmı da doğal yaşam 

alanından çıkarılarak ihraç edilmektedir. Bu kadar değerli olan bu soğanlı bitkilerin kültüre alınarak ekonomik 

olarak yetiştirilmesi önerilmektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü nesli tehlikeye giren takson sayısı artmaktadır. Bu 

çalışmada soğanlı bitkilerin özellikle ilaç sanayisinde kullanımı üzerine yapılmış olan çalışmaların incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Soğanlı Bitkiler, Geofitler, Tıbbi Bitkiler 

MEDICINAL USE OF GEOPHYTES PLANTS 

ABSTRACT 

Since ancient times, plants have been used by human beings for a wide range of purposes such as the treatment of 

diseases, medicine, pharmaceutics, nutrition, heating, defense, shelter, cosmetics, perfumery, agriculture, and 

landscape. Plants that are evaluated for food and ornamental uses can be also considered medicinal plants due to 

the secondary metabolites they contain. Some of these "Bulbous plants" also known as "geophytes" have an 
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important place in Turkey's biodiversity.  Geophytes contain biologically active compounds that allow them to be 

used in the treatment of many diseases. Therefore, bulbous plants, which commercial value cannot be ignored, 

are widely used in traditional medicine. Studies proved that bulbous plants can be used in the treatment of many 

diseases such as Alzheimer's, polio, high cholesterol, musculoskeletal, high blood pressure, cancer, tuberculosis, 

various lung diseases, muscle, and joint problems, gallbladder diseases, fever and liver enlargement, breast 

cancer, asthma, bronchitis, diarrhea, stomach disorders, goiter, lymph node swelling, Mediterranean fever, and 

heart rhythm disorders. Bulbous plants can also have antiviral, antifungal, antimicrobial, analgesic (painkiller), 

antitumor, anti-diabetic, antiplasmodial, antituberculosis, and anti-spasmodic effects. However, according to the 

literature, bulbous plants are exposed to unconscious and excessive uprooting. A large part of them is removed 

from their natural habitat by export. For all these reasons, the number of endangered taxa is high. Therefore, it is 

recommended that these bulbous plants, which are so valuable, be cultivated and grown economically. This study 

aimed to study some literature on some families containing geophytes and their application in folk medicine and 

the pharmaceutical industry. 

Keywords: Bulbous plants, Geophytes, Medicinal Plants 

1. GİRİŞ 

Bitki kaynakları toplumun ayrılmaz bir parçasıdır ve farklı kültürel gruplar tarafından binlerce yıldır refahı 

artırmak için kullanılmıştır. Yerel halklar tarafından kullanılan pek çok tür potansiyel olarak yeni bir ilaç, gıda 

veya süs bitkisi kaynağı olabilmektedir. Sentetik ilaçlara ve antibiyotiklere dayanan modern ilaçlar ancak son 150 

yılda kullanılabilir hale geldmiştir (Mutschler ve ark., 2008; Schmeller ve ark., 2008; Wink, 2015). Daha önce 

insanlar, çoğunlukla bitkilerden ve aynı zamanda mantarlardan ve hayvanlardan olmak üzere doğadan gelen 

ilaçlara güvenmek zorundaydı. Binlerce yıl önce geliştirilen dünyadaki tıbbi sistemler, büyük ölçüde bitkisel 

ilaçlara dayanmaktadır. Son yıllarda artan nüfüs problemi yanı sıra antibiyotikler gibi modern ilaçların ilaç 

direnci yaratması, her zaman %100 verimli ve saf olmayan ve genellikle istenmeyen bileşiklerin ve sonuç olarak 

yan etkilerin eşlik ettiği kimyasal üretim süreçleri doğal ilaçların geliştirmesini zorunulu hale getirmektedir. 

Geleneksel tıpta doğal ve sentetik olmayan maddelerin kullanımı, daha güvenli olmasının yanı sıra, maliyet ve 

yan etkiler açısından da daha önemli olduğu saptanmıştır. Geleneksel tıbbın en yaygın yönlerinden birisi de tıbbi 

özelliklere sahip bitkilerin kullanılmasıdır.  

Bitkiler, otçullara, diğer bitkilere ve mikroplara karşı savunma bileşikleri ve aynı zamanda sinyal bileşikleri 

olarak hizmet eden çok çeşitli sekonder metabolitler üretmektedir. Bitkilerde depo görevi gören sürgünler, yer 

altı organları (soğan, yumru, rizom vb.), çiçekler ve meyvelerde bu etken maddelerce zengindir. Genel olarak, bu 

sekonder metabolitler çeşitli biyolojik ve farmakolojik özellikler sergilemektedir. Tıbbı bitkiler, ilaç geliştirme ve 

sentezinde kullanılabilecek zengin içerik kaynakları olarak kabul edilmektedir. Önceden doğrudan tedavi amaçlı 

kullanılan bitkiler artık hem doğrudan ilaç olarak hem de eczacılık, preperatlar (ekstraktlar, şuruplar vb.), 
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tedavide kullanılan saf etkili maddeler (alkaloit, heterozit vb.), bazı bileşikler, yiyecek, içecek ve baharatların 

hazırlanması, kozmetik ve parfümeri endüstrilerinde kullanılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin çeşitli 

organlarında çeşitli etken maddeler bulunmaktadır. Tıbbi bitkilerin yaygın olarak kullanıldığı günümüz 

dünyasında seçkin bir yere sahip olan soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkiler olarak da bilinen geofitler, diğer tıbbi 

ve aromatik bitkiler arasında önemli bir yere sahiptir (Seyidoğlu ve Yayım, 2009). Geofitler, sadece tohumla 

değil, aynı zamanda mevsimsel büyüme ve gelişme için besin maddelerini, nemi depolama işlevi gören ve 

böylece türün hayatta kalmasını sağlayan özel yer altı depolama organları sayesinde hayatta kalan bitki türleridir. 

Bunların yanında, literatürde soğanlı bitkilerin bilinçsiz ve aşırı sökümlere maruz kaldığı ve ihraç edillerek doğal 

yaşam alanından çıkarıldığı vurgulanmaktadır. Bu kadar değerli olan bu soğanlı bitkilerin kültüre alınarak 

ekonomik olarak yetiştirilmesi ve ıslah ile iyileştirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada soğanlı bitkileri 

içeren bir kaç aile ve özellikle ilaç ve tıp sanayiinde kullanımı önemli çeşitlerin üzerine yapılmış olan 

çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır.   

2. GEOFİTLER 

"Geofitler" terimi, genellikle ilkbaharda çok kısa bir yer üstü büyüme dönemine sahip olan ve kış döneminde 

sadece tohumla değil, aynı zamanda özel yer altı depolama organları biçiminde de hayatta kalan türleri ifade 

etmektedir (Raunkiaer, 1934; De Hertogh ve Nard, 1993; Khodorova ve Boitel-Conti, 2013). Yeraltı organları, 

türlerine göre farklı türlerde (gövde, kök veya hipokotil) gerçek soğan, korm (corm=sert soğan, soğanımsı 

yumru) veya yumru olarak sınıflandırılsa da, soğanlı bitkiler, tüm geofitler için daha geniş bir tanımı 

uygulanabilmektedir. Geophyte cinsi, hem tek çenekli hem de çift çenekli türleri içermektedir. İklimsel orijine ve 

çevre koşullarına göre, olumsuz koşullarda hayatta kalabilmek için geofitlerde kış veya yaz dinlenmesi 

mekanizmaları gelişmiştir. Bu mekanizmalar arasında yer altı depolama organları, kış veya yaz uyuşukluğu ve 

mevsimsel değişikliklerin çevresel sinyallerinin algılanması yer almaktadır. Birçok geofitte çiçek indüksiyonu 

çevresel olarak fotoperiyot, sıcaklık veya her ikisi tarafından kontrol edilmektedir (De Hertogh ve Nard, 1993).  

Magnoliophyta (angiospermler) grubuna dâhil olan geofitler, dünya çiçekli florasında önemli bir yere sahiptir. 

Geofitler, 250.000'den fazla çiçekli bitki türünün yaklaşık %6,5-7'sini oluşturur. Geofitler dünyanın hemen 

hemen her yerinde bulunur, ancak kökenlerinin çoğu Akdeniz havzasındadır. Türkiye florasında geofitler (soğan, 

yumru ve rizomlu bitkiler) 26 cins ve 540 tür ile çok önemli bir yere sahipler. Bu türlerin 1/3'ü endemiktir 

(Seyidoğlu  and Yayım, 2009).  

Geofitler çoğu süs bitkileride kapsamaktadır. Olumsuz çevre koşullarının üstesinden gelmek için özel olarak 

modifiye edilmiş yeraltı gövde yapılarına sahip olan geofitler soğanlı süs bitkileri olarak bilinmektedir. Soğanlı 

çiçekler son zamanlarda küresel olarak ticari girişim için çok dikkat çekmektedir. Kesme çiçek üretimi için iç ve 

dış pazara yönelik olarak her yıl başta Hollanda olmak üzere Avrupa'dan büyük miktarda malzeme ithal 

edilmektedir (Sharma ve ark., 2011).  
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Geofitler zengin alkaloidler (tazettin, galantamin vb.) içeriği nedeniyle tıbbi ve aromatik bitkiler olarak 

değerlendirilmekteler (Seyidoğlu and Yayım, 2009). Geofitlerin çoğu geleneksel tıpta yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Bu bitkilerin antiviral, antifungal, antimikrobiyal, analjezik (ağrı kesici), antitümör, anti-

diabetik, antiplazmodial, antitüberküloz, anti-spazmodik gibi etkilere sahip olduğu saptanmıştır ve bu özellikler 

sayesinde alzheimer, çocuk felci, yüksek kolestrol, kas-damar, yüksek tansiyon,  kanser, safra kesesi hastalıkları, 

ateş ve karaciğer büyümesi, tüberküloz ve her tür öksürüğü içeren çeşitli akciğer hastalıkları, kas ve eklem 

sorunları, meme kanseri, astım, bronşit, ishal, mide rahatsızlıkları, guatr, lenf bezi şişlikleri, akdeniz ateşi 

hastalığı, behçet ve gut, kalp ritmi bozuklukları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılabildiği tespit edilmiştir 

(Seyidoğlu  ve Yayım, 2009; Karaoğlu, 2010; Daneshvarroyandazagh ve ark., 2014; Balos ve ark., 2022). 

3. GEOFİT BİTKİLERİ İÇEREN BAZI FAMİLİYALAR 

3.1. Amaryllidaceae 

Amaryllidaceae, çoğunlukla çok yıllık ve soğanlı (nadiren rizomlu) otsu bir ailedir. Amaryllidaceae familyasına 

ait bitkiler, kendileriyle ilişkili tıbbi özelliklerden sorumlu spesifik metabolitlerin varlığı açısından yoğun bir 

inceleme altındadır. Çalışma 1877'de Narcissus pseudonarcissus'tan alkaloid likorinin izolasyonu ile başlamış ve 

o zamandan beri Amaryllidaceae bitkilerinden çeşitli biyolojik aktiviteler sergileyen 100'den fazla alkaloit izole 

edilmiştir (Evidente ve Kornienko, 2009). 

Amaryllidaceae bitkileri, farklı ülkelerde geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır ve bunların 

farmakolojik etkileri sıklıkla sentezledikleri birkaç tipik alkaloit ile ilişkilidir. Nergis çiçekleri ve Amaryllidaceae 

familyasının diğer 30 bitkisi, tarihsel olarak halk hekimliğinde kanser tedavisi için kullanılmaktadır. 

Amaryllidaceae familyasının diğer cinslerininde tıpta kullanımları yaygındır; Hymenocallis caribaea (L. emend 

Gawler) Herbert, erken Avrupalı tıp pratisyenleri tarafından enflamatuar tümörler için kullanılmaktadır (Evidente 

ve Kornienko, 2009) 

Temsili alkaloidler norbelladin, likorin, hippeastrin, narwedin, hemantamin, pankratistatin, pretazettin, montanin, 

galanthindol, cherylline ve ismine'dir. Son zamanlarda, daha kapsamlı çalışmalar, amaryllidaceae alkaloidlerinin, 

antitümör, antiviral, antibakteriyel, antifungal, antimalaryal ve analjezik gibi çok çeşitli biyoaktiviteler 

sergilediğini ortaya koymuştur. Asetilkolinesteraz (AChE) inhibe edici ve sitotoksik aktiviteler de rapor 

edilmiştir (He ve ark., 2015). Galanthus elwesii tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır. Bu bitki miyokardit 

zayıflığının tedavisinde ve felçli çocukların sinirleri için yeniden uyarıcı ve aktivatör olarak kullanılmaktadır. 

Bileşiminde bulunan galantamin, sentetik olarak galantamin-hidrobromür (nivalin) üretmek için kullanılır. Bu 

madde ise mide, bağırsak, mesane, kas ve rahim gibi sarkmış organ veya dokuların tedavisinde ve ayrıca 

Alzheimer'a karşı kullanılmaktadır (Acartürk, 1996; Seyidoğlu ve Yayım, 2009; Zencirkıran, 2002). 

3.2. Aracea 
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Araceae içindeki türler genellikle rizomatöz veya yumruludur ve yaprakları neredeyse her zaman değişen 

derecelerde kalsiyum oksalat kristalleri veya rafitler içermektedir. Arum, Arisarum, Biarum, Colocasia, 

Drancunculus, Eminium, Lemma, Spirodela ve Zantedeschia bu familyanın önemli cinsleridir. Aroidler şifalı 

bitkilerdir ve eski çağlardan beri halk hekimliğinde birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır (Mill 1984, 

Sağlık ve ark., 2002; Si ve ark., 2010). Örneğin Eminium spiculatum ve Typhonium flagelliforme antikanser ajan 

olarak kullanılmaktadır (Afifi ve Abu-Dahab, 2012). Malezya'da Typhonium divaricatum, çeşitli malignite 

tiplerini tedavi etmek için uygulanmıştır (Neoh, 1992). Dracunculus vulgaris'in yumruları, meyveleri ve 

tohumları uzun zamandan beri romatizma ve hemoroid tedavisinde kullanılmaktadır (Sağlık ve ark., 2002). 

3.3. Asparagaceae  

Asparagaceae familyasın genelde simpodiyal rizom veya nadiren yumrulu bitkileri içermektedir ve bazı üyeleri 

besin, süs bitkileri ve eczacılık açısından çok önemlidir (Kubitzki ve Rudall, 1998). Kuşkonmaz türleri steroidal 

saponinler ve sapojenol içerdiğinden dolayı, önemli tıbbi kullanım alanları vardır. Asparagus officinalis, hem 

kronik hem de akut inflamasyonun tedavisi için önerilebilecek güçlü bir anti-artritik ve anti-inflamatuar bileşik 

olduğu saptanmıştır (Kumar ve ark., 2023). Bu bitkinin içerdiği Steroidal saponinler genellikle pnömoni ve 

kanser tedavisi için farmakolojik olarak önemli kabul edilir (Li ve ark., 2019). Ruscus aculeatus bitki özlerinin 

antioksidan ve antibakterial özelliği olduğu saptanmıştır (Rodrigues ve ark., 2021).  

3.4. Colchicaceae 

Rizomları veya korm (soğan) olan çok yıllık otsu bir bitki ailesidir. Familya, kolşisin içeriği ile karakterize 

edilmektedir. Eski Yunan hekimleri, kolşisinin türetildiği bitkiyi gut tedavisinde 3000 yıl boyunca tedavi edici 

olarak kullanmışlardır (Vinnersten ve Larsson, 2010). Hindistan ve Afrika'da çeşitli kolşikum preparatları 

geleneksel olarak gastroenterolojik, kas-iskelet sistemi ve deri hastalıkları için hala kullanılmaktadır (Al-Snafi, 

2016). Kolşikum alkaloidler, özellikle kolşisin açısından zengin olan değerli bir cinstir. Colchicum autumnale L 

çeşidin soğanları ve tohumları 1639 yılında London Pharmacopoeia'da listelenmeye alınmıştır (Sütlüpınar, 1983). 

Birçok çalışma kolşisinin antitümöral ve antiinflamatuar aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir (Brossi, 1990; 

Kiraz ve ark., 1998; Ueda ve ark., 1987). Kolşisin antikanser ilaç olarak büyük bir potansiyele sahiptir ancak 

terapötik indeksi dardır (Wallace ve ark., 1991). Bu nedenle, kolşisin türevleri antikanser ajanlar olarak 

araştırılmış, bazılarının kendisi kadar antitümör aktiviteye sahip olduğu ve daha az toksik olduğu bulunmuştur 

(Cifuentes ve ark., 2006; Graening ve Schmalz, 2004). Özellikle demekolsin ve trimetil kolşisin asit metil ester 

lösemi önleyici maddeler olarak değerlendirilmiştir (Toplan ve ark., 2016).  

3.5. Iridaceae 

Bu ailenin üyeleri soğanlı, kormlu veya rizomlu çok yıllık bitkilerdir. Crocus, Gladiolus, Gynandris, Iris and 

Romulea gibi cinsleri içermektedir (Goldblatt ve ark., 1998). Bu ailenin en önemli ve bilindik üyesi safrandır. 

Geleneksel bir tedavi yöntemi olarak uzun bir geçmişe sahip olan Crocus sativus (safran), antikanserojenik, 
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antimutajenik, immünomodülatör ve antioksidan benzeri özelliklere sahip olduğu modern tıp tarafından 

saptanmıştır (Nair ve ark., 1991; Srivastava ve ark., 2010; Rengasamy, 2022).  

Bitkinin stigmaları, tıbbi özellikleri nedeniyle geleneksel tıpta afrodizyak, antispazmodik, balgam söktürücü, 

mide rahatsızlıklarının tedavisi, mide ağrısını azaltmak ve gerginliği gidermek için çeşitli amaçlarla yaygın 

olarak kullanılmaktadır. İran geleneksel tıbbında depresyon için kullanılır. Ayrıca uykusuzluk tedavisinde ve 

kızamık, dizanteri, sarılık, kolera gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Ayrıca, sivilce gibi cilt hastalıklarını 

tedavi etmek için macun şeklinde uygulanır. Dokuma sanayinde boya maddesi olarak ve çeşitli parfüm ve tütsü 

çubuklarının hazırlanmasında da kullanılmaktadır. Kalp ve sinir sistemi için bir tonik olarak kabul edilmektedir 

ve menstrüasyonun yumuşatılma özelliği vardır.  Katarakt, gece körlüğü ve zayıf görme tedavisinde ilaçlardan 

biri olarak pudralı damgaları kullanılmaktadır. Ayrıca geleneksel tıpta antibakteriyel, antiseptik, mantar önleyici 

ve gaz giderici olarak kullanılmaktadır. Safran ayrıca ateş, melankoli ve karaciğer büyümesi tedavisinde sinir 

yatıştırıcı, emenagog olarak kullanılmaktadır. Analjezik, idrar söktürücü, bağışıklık uyarıcı, interferon 

indükleyici ve trombin oluşumunu engelleyici özelliği vardır . Düşük dozlarda gebe uterusun uyarılmasına neden 

olmaktadır, ama daha büyük miktarlarda kasılma ve spazmlara neden olabilir (Nair ve ark., 1991; Srivastava ve 

ark., 2010; Bhargava, 2011; Rengasamy, 2022). Safran ayrıca kromozomal hasara karşı koruyucu bir madde, 

lipid peroksidasyonunun bir modülatörü ve kan basıncını düşürmek için bir anti-nöbettir ve ayrıca sedef 

hastalığının tedavisinde kullanılır (Bhargava, 2011) 

3.6. Liliaceae  

Monokotiledonlu, çok yıllık, otsu, genellikle soğanlı geofitlerdir. Erythronium, Fritillaria, Gagea, Lilium ve 

Tulipa bu familyaya ait soğanlı cinslerdir. Hem süs bitkisi olarak hem de tıbbi amaçlı kullanılmaktadırlar. Bazı 

Fritillaria türlerinin soğanları, binlerce yıldır geleneksel Çin tıbbında öksürük, yüksek tansiyon ve balgam 

söktürücü olarak önemli bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Hosta cinsine ait türlerin anti-enflamatuar, analjezik, 

antioksidan, anti-tümör, anti-viral, asetilkolinesteraz inhibitörü, antimikrobiyal, anti-kronik prostatit ve diğer 

aktivitelere sahip olduğu saptanmıştır (Yang ve He, 2021). 

Modern farmakolojik araştırmalar, Lilium cinsinden bileşiklerin ve ekstraktların, anti-tümör (Luo ve ark., 2018), 

antioksidan ve antienflamatuar (Sim ve ark., 2020), antidepresan (Guo, 2009), hipoglisemik (Zhang ve ark.,  

2014) ve antibakteriyel aktivitelere sahip olduğu saptanmıştır.  

Kore'de L. lancifolium'un kökü Thunb. akciğer hastalığı, öksürük, bronşit, zatürre ve astım tedavisinde 

kullanılmıştır (Lee ve ark., 2013). 

Hint'te Lilium soğanları tıbbi olarak galaktagog, balgam söktürücü, afrodizyak, idrar söktürücü, ateş düşürücü ve 

canlandırıcı tonik olarak kullanılıyordu, Avrupa'da Lilium candidum'un yaprakları ve soğanları pektoral lapa, 

yara iyileştirici ilaç ve mastit ve zona tedavisi olarak kullanılırdı, L. martagon'un soğanları her karaciğer 

hastalığını tedavi etmek için kullanılırdı (Zhou ve ark., 2021). 



151 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

Ornithogalum montana ve Ornithogalum nutans türleri de tıbbi amaçla kullanılmaktadır. Yumruları kusmuk 

açıcı olarak kullanılır. Ayrıca bu yumrular kalp üzerinde etkili bazı bileşikler ve konvallotoksin ve glikozitler 

gibi saponinler içermektedir. Bu nedenle bu bitkinin fazla tüketilmesi tehlikelidir (Şabudak ve Oyman, 2002; 

Zencirkıran, 2002). 

3.7. Orchidaceae 

Orchidaceae ailesine ait bitkiler rizomatöz olabilir veya kormlar veya yumrular oluşturabilirler. Anacamptis, 

Cephalanthera, Coeloglossum, Corallorhiza, Dactylorhiza, Epipactis, Epigonium, Gennia, Goodyera, 

Gymnadenia, Himantoglossum, Limodorum, Listera, Neotinea, Neottia, Ophrys, Orchis, Platanthera, Serapias, 

Spiranthes, Steveniella ve Traunsteinera cinslerini içermektedir. Çok beğenilen süs bitkisi orkide bu aileye aittir. 

Orkidenin şifalı bitki olarak kullanılması çok eskilere dayanmaktadır. Çağlar boyunca orkidelerden ağrı, 

iltihaplanma ve bulaşıcı hastalıkların vb. tedavisinde bitkisel ilaç olarak yararlanılmıştır. Orkide bitki türleri 

muazzam antikanser aktivite gösterdiği saptanmıştır (Shukla ve ark., 2022). En bilindik türü salep tır (Bozyel ve 

Merdamert-Bozye, 2020). Salepten elde edilen glukomannan suda çözünür nötr bir liftir ve sağlığı geliştirici 

olumlu etkileri vardır. Hipoglisemi gibi kan şekeri anormalliklerini azaltmaya, kronik hastalıkları tedavi etmeye 

ve kilo vermeye yardımcı olan bir bileşiktir. Glucomannan yüksek su tutma kapasiteli bir dengeleyicidir (Yaşar 

ve Bozdogan, 2018). 

3.8. Xanthorrhoeaceae 

Aloe, Asphodeline, Asphodelus, Eremurus, Hemerocallis ve Kniphofia cinslerini içermektedir. En popüler ve 

ekonomik türlerden biri Aleo vera dır. Aleo vera yara iyileştirici, iltihaba karşı etkisi, bağışıklık sistemine etkisi, 

nemlendirici ve yaşlanma karşıtı, antitümör aktivite ve laksatif etkilere sahip olduğu bilinmektedir (Saleem ve 

ark., 2022). 

Aloe vera antelmintik, gaz giderici, gaz giderici, idrar söktürücü, idrar söktürücü, mide ve emmenagog 

tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca, meyve suyu cilt bakımı tıbbında, hazımsızlık, yanıklar, kolik, kabızlık, 

karın tümörleri, siyatik, ve gaz gidermede kullanılmaktadır. Bu bitkinin suyundan yapılan bir ürün olan elio, 

çocuklarda helmintiyazis için kullanılır ve müshil, antelmintik ve emmenagog’dur. Aloe vera jelinde bulunan bir 

dizi glikoproteinin anti-tümör ve antiülser etkileri olduğu ve normal insan dermal hücrelerinin proliferasyonunu 

arttırdığı bildirilmiştir. Jel, sırasıyla ülseratif kolit ve basınç ülserlerinde faydalıdır. Geleneksel olarak, Aloe vera 

jeli hem topikal olarak (yaraların, küçük yanıkların ve cilt tahrişlerinin tedavisinde) hem de dahili olarak kabızlık, 

öksürük, ülser, diyabet, baş ağrısı, artrit, bağışıklık sistemi eksikliklerini tedavi etmek için de kullanılmaktadır 

(Sahu ve ark., 2013)   

3.9. Ranunculaceae 

Ranunculaceae familyası çok değerli geofitler içermektedir ve genelde rizomlü bitkilerdir. Anemon pulsatilla 

tıbbi ve aromatik olarak kullanılmaktadır. Aktif bileşikleri flavonlar, antosianinler, saponinler, uçucu yağlar ve 
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laktonlardır. Protoanemonin içerdiği nedeniyle rahim üzerinde etkisi vardır. Ayrıca analjezik ve bakterisidal 

özelliklere sahiptir. Tansiyon, hiperaktivite, uykusuzluk ve astıma bağlı baş ağrılarında ve özellikle ürogenital 

sistemdeki sorunlardan kaynaklanan ağrılarda kullanılmaktadır (Çubukçu ve ark. 2002; Zencirkıran 2002). 
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ÖZET 

Bitki doku kültürü bitkilerden steril ortamlarda alınan eksplantlar kullanılarak, eksplantların yapay bitki besin 

ortamlarında, süresiz yaşatma tekniği olarak tanımlanabilir. Özellikle ekonomik önem arz eden bitkilerin, 

hastalık ve zararlılardan ari, çok sayıda, hızlı bir şekilde ve kontrollü bitki üretimine olanak sağlayan bitki doku 

kültürü yöntemlerinden olan mikroçoğaltım yöntemi çalışmalarının önemi son günlerde daha dikkat çeker 

duruma gelmiştir. Ceviz (Juglans regia L.) gıda başta olmak üzere boya, mobilya, ilaç, yakıt, kozmetik gibi çok 

geniş kullanım alanına sahiptir. İçerdiği primer sekonder metabolitler, kullanim alanlarının fazlalığı, yüksek 

ekonimik değere sahip olması gibi özelliklerinden dolayı ceviz üzerine yapılmış birçok bitki doku kültürü 

çalışmaları mevcuttur. Başarılı sonuçlar elde eden çalışmalar mevcuttur. Literatürde ceviz materyali kullanılarak 

yapılmış mikroçoğaltım çalışmaları dışında kallus kültürü, somatik embriyogenez ve hücre süspansiyonu kültürü 

gibi farklı amaçlar için yapılmış çalışmaların da var olduğu göze çarpmaktadır. Cevizde başlıca in vitro 

çalışmalarda eksplant kaynağı olarak koltuk altı tomurcukları, apikal sürgünler, ligninleşmiş sürgünler, kotiledon, 

yaprak diskleri, kökler, endosperm gibi bitki parçacıklarının kullanıldığı göze çarpmaktadır. Çalışmaların 

bazılarında kontaminasyonun, ceviz in vitro doku kültürü çalışmalarında problem olduğu bildirilmiştir. 

Eksplantlarda görülebilen kararmalar da ceviz doku kültürü çalışmalarında karşılaşılan diğer bir problem olarak 

söylenebilir. Farklı amaçlar için bitki doku kültürü ceviz çalışmalarında kullanılan bitki büyüme 

düzenleyicilerinin bazıları, IBA (Indole-3-butyric acid), NAA (1-Naphthylacetic acid), 2,4-D (2,4-

dichlorophenoxyacetic acid),  kinetin, BAP (N6-Benzylaminopurine) olarak bildirilmiştir. Cevizin gerek primer, 

sekonder metabolitlerinin üretiminin gerçekleştirilmesi amacı ile gerekse çoğaltımının in vitro koşullarda bitki 

doku kültürü teknikleri kullanılarak yapılması, literature daha fazla bilgi sağlaması, ekonomiye de katkıda 

bulunması açısından, bu çalışma kapsamında önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ceviz (Juglans regia L.), Bitki Doku Kültürü, Mikroçoğaltım 
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STUDIES ON WALNUT MICROPROPAGATION via TISSUE CULTURE 

Abstract 

Plant tissue culture can be defined as the technique of indefinite survival of explants in artificial plant nutrient 

media, using explants taken from plants in sterile environments.  The importance of micropropagation method 

studies for the quick mass production of plants especially plants of economic importance, in a controlled manner, 

free from diseases and pests via plant tissue culture methods has increased in recent decades.  Walnut (Juglans 

regia L.) has a wide range of applications such as food, paint, furniture, medicine, fuel, and cosmetics. There are 

many plant tissue culture studies on walnut due to the primary and secondary metabolites it contains, an 

abundance of usage areas, and its high economic value. There are studies with successful results. In the literature, 

apart from micropropagation studies using walnut material, there are also studies for different purposes such as 

callus culture, somatic embryogenesis, and cell suspension culture. Plant materials such as axillary buds, apical 

shoots, lignified shoots, cotyledons, leaf discs, roots, and endosperm have been used as explant sources in walnut 

mainly in in vitro studies. However, there are some challenges in the micropropagation of walnut through plant 

tissue culture. In some studies, contamination was reported to be a problem in walnut in vitro tissue culture 

studies. Blackening observed in explants can be another problem encountered in walnut tissue culture studies. 

Some of the plant growth regulators reported to be used in walnut plant tissue culture studies for different 

purposes are IBA (Indole-3-butyric acid), NAA (1-Naphthylacetic acid), 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid), 

kinetin, BAP ( N6-Benzylaminopurine). To produce primary and secondary metabolites and mass production of 

economically important walnut plants in vitro using plant tissue culture techniques, it is important to investigate 

the literature in depth to determine the strengths and weaknesses of techniques for future studies. Therefore, this 

study aimed to highlight the challenges encountered in previous studies in the micropropagation of walnut via 

plant tissue culture. 

Keywords:  Walnut (Juglans regia L.), Plant Tissue Culture, Micropropagation 

1. GİRİŞ 

Cevizin en önemli sert kabuklu meyve türlerinden biridir (Şen, 1986). Juglans cinsinde yaklaşık 21 ceviz türü 

bulunmaktadır. Juglans regia L. bu türler içerisinde en fazla kültürü ve ticareti yapılan türdür (Manning, 1978). 

J. nigra L. özellikle ABD’de kereste sanayisinde kullanılırken, diğer Juglans türleri ise anaç olarak 

değerlendirilmektedir (Rom ve Carlos, 1987). Cevizin kökeni ve yayılımı güneydoğu Avrupa’dan Kafkaslar, 

Türkiye ve İran’a kadar, eski Sovyet Birliğinin güney kısımları boyunca Çin ve doğu Himalaya’lara kadar geniş 

bir alanı kapsamaktadır.  

Ceviz meyveleri % 52 ile 70 arasında değişen yağ içeriğine sahip olup, insan sağlığı ve beslenme bakımından 

çok önemli bir meyve türüdür. Ceviz meyveleri kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, sodyum, potasyum gibi 

mineral maddeler bakımından zengin meyve türüdür (Yiğit ve ark., 2005). 
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Ceviz ağaçları monoik çiçek yapısına sahiptir. Ağaçlar protogeni (dişi çiçeğin erkek çiçekten erken 

olgunlaşması) ve protandri (erkek çiçeğin dişi çiçekten erken olgunlaşması) özelliği gösterirler. Rüzgârla 

tozlanarak meyve oluştururlar (Şen, 2009). Tohumla çoğaltıldığında genetik açılımdan dolayı standart ceviz elde 

edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu problemlerin giderilmesi amacıyla vejetatif (aşı, çelik ve doku kültürü) 

çoğaltma yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden birisi doku kültürü yöntemidir.  

Bitki doku kültürü, aseptik şartlarda, suni bir besin ortamında, hücre (meristematik hücreler, süspansiyon veya 

kallus hücreleri), doku (çeşitli bitki kısımları; eksplant) veya organ (apikal meristem, kök vb.) gibi bitki 

kısımlarından bitki veya metabolitlerin üretilmesidir. Doku kültürü yöntemi ile geleneksel yöntemlerle kolay 

çoğaltılamayan bitkilerin çoğaltılması, virüslerden ari bitkilerin elde edilmesi, bitkilerin klonal olarak 

çoğaltılması, ıslah çalışmaları ve bitki genetik kaynakların karakterizasyonu mümkündür.  

2. BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ İLE CEVİZ ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR 

Çeliklerle vejetatif çoğaltma zordur (Cornu, 1977). Mikro çoğaltımla ise yaşlanma, gençleşme, köklenme oranı, 

kalitesi gibi avantajlar ve kitlesel çoğaltım olanağı sağlayan önemli bir tekniktir (Cornu, 1988). Somatik 

embriyojenler, apikal tomurcuk ve kök ucu ile doğrudan yavru bütün bitki üretmek mümkündür (Tulecke ve 

McGranahan, 1985; Güney, 2019).   

Cevizin in vitro doku kültürü ile çoğaltımında bazı problemlerin olduğu çalışmalarda bildirilmiştir. Eksplantlarda 

görülebilen kararmalar ceviz doku kültürü çalışmalarında karşılaşılan önemli bir problem olarak söylenebilir. 

Eksplantları hazırlama aşamasında, kesime bağlı oluşan oksidasyon ve ortamın kararması veya eksplantın 

kahverengileşmesine sebep olan bileşiklerin açığa çıkmaktadır (Lenartowicz ve Millikan 1977; Somers ve ark., 

1982; Curir ve ark., 1986; Rodriguez; Tekinsoy, 1991; Tekinsoy ve Gülşen, 1993; Ellialtıoğlu 1999; Fidancı, 

2005; Payghamzadeh ve Kazemitabar, 2008).  

In vitro çalışmalarda cevizlerde sıkça karşılaşılan kararmaların giderilmesi veya önüne geçilmesi, doku 

gelişmesini engelleyici nitelikteki okside olan polifenolik bileşikleri içeren eksplantların ön çözeltilere batırılması 

ve kültüre aldıktan sonra hızlı transfer edilmesi ile mümkündür (Ellialtıoğlu, 1999). Literatür çalışmaları 

incelendiğinde, cevizin mikroçoğaltımında kararmaların giderilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra, sürgün, 

tomurcuk, apikal ve lateral meristemler, embriyolar ve sekonder metabolit üretimi gibi çalışmalarda yer 

almaktadır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Cevizde Doku Kültürü Çalışmaları 

Yazarlar Yıl Çalışma Tür/Çeşit 

Cumnins ve Ashby 1969 Sürgün J. nigra 

Lenartowicz ve Millikan 1977 Meristem J. nigra 

Rodriquez ve Sanchez-

Tames 

 

1981 

Gövde bölümleri, yaprak diskleri, 

bütün soyulmuş kotiledonlar ve kök 

bölümleri 

J. regia 

Rodriguez 1982 Kotiledon J. regia 

Chalupa 1982 Nodal eksplantlar J. regia 

Somers ve ark., 1982 

Dormant tomurcuklar, sürgün uçları, 

koltuk altı tomurcukları ve 

embriyolar 

J. nigra 

Cheema ve Mehra 1982 Endosperm kültürü J. regia 

Caruso 1983 Embriyo J. nigra 

Cossio ve Minotta 1983 Embriyo J. regia 

Steffan ve Millikan 1983 Meristem ucu kültürü J. nigra 

Driver ve Kuniyuki 1984 Apikal ve lateral meristemler J. hindsii x  regia 

Meynier 1985 Meristem ucu kültürü J. regia x nigra 

Cornu, D. 1988 Somatik embriyogenez 
J. nigra, J. major ve hybrids J. 

nigra* J. regia 

Tulecke ve ark., 1988 Somatik embriyogenez J. regia 

Amiri 2004 Embriyo J. regia var. Zeiabadi 

Fidancı 2005 
Meristem, sürgün ucu ve üzerinde 

bir göz bulunan nodal segment 
Şebin ve KR-2 ceviz çeşitleri 

Sharifian ve ark., 2007 Mikro sürgün Sunland, Chandler ve Kerman 120 

Gotea ve ark 2012 Nodal eksplantlar Chandler, Franquette ve Jupaneşti 

Şirin 2014 Koltukaltı tomurcukları Kaman 1 ve Kamamn 5 

Yıldırım 2018 Koltukaltı tomurcukları Vlach, Chandler, Yalova-1 

Asayesh ve ark., 2021 Mikro sürgün J. regia 

Bhat ve ark., 2022 Sürgün ucu J. regia 

 

3. SONUÇ 

Ceviz insanoğlunun beslenmesi, tedavi edilmesi, ısınması gibi birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. 

Ülkemizde ve dünyada her yıl milyonlarca ceviz fidanının dikimi yapılmakta ve düzenli kapama bahçeler de 

kurulmaktadır. Hemen hemen her yıl ceviz fidanına, özellikle bazı ceviz çeşitlerine yoğun talep artmakta ve bazı 

yıllarda fidancıların bu talepleri karşılayamadıkları görülmektedir. Fidan arzı ve talebi arasındaki dengesizlikten 

dolayı ismine doğruluk bakımından bazen ceviz fidanlarında ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bazı fidan 

üreticilerinin yetiştiricilikte vejetatif çoğaltım yerine tohumdan çoğaltım yöntemini kullanmaları sonucu 

ürünlerde standardizasyon sınırlı kalmaktadır. Tohumla çoğaltımda üretilen cevizler genetik açılıma uğrayarak 

ana bitkinin özelliklerinden farklı özellikler gösterebilmekte ve sonuçta tek tip anaç veya standart meyve üretimi 

imkânsız hale gelebilmektedir. Ana bitki ile aynı özelliklere sahip bitki elde edilmesinde genel olarak, odun 
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çeliği, yarı odun çeliği, aşılama ve doku kültürü gibi vejetatif çoğaltım metotları ile mümkün olabilmektedir. Bu 

metotların başında ise doku kültürü yöntemi gelmektedir. Literatürde cevizde mikroçoğaltım çalışmaları, kallus 

kültürü, somatik embriyogenez ve hücre süspansiyonu kültürü gibi farklı amaçlar için yapılmış doku kültürü 

çalışmaları yer almaktadır.  
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Abstract 

To evaluate the genetic diversity of Euphorbia resinifera O.Berg using ISSR markers. 12 natural populations 

were chosen from its geographical area of and analyzed. Using 14 ISSRs primers generated 101 polymorphic 

bands corresponding to a percentage of polymorphism nearly 80%. This high percentage of polymorphism 

suggests that there is an important genetic diversity in this melliferous and medicinal species in Morocco. While 

the mean of I and Ht indicates that there is a high genetic diversity in this species. Thus, the high values of PIC 

and Rp parameters show that the ISSR primers are very informative and effective to analyze the genetic diversity 

of E.resinifera. The results of the AMOVA showed that the high degree of variability is present within 

population. The high value of FST suggest that the studied populations are highly differentiated in agreement 

with very limited gene flow between each population. Additionally, the genetic structuring of populations into 

two groups obtained from UPGMA and Structure analysis revealed a dependence on the geographical origin of 

the populations. The data obtained will be useful to define conservation strategies and improvement programs of 

this melliferous and medicinal species. 

Key words: Euphorbia resinifera; genetic diversity; medicinal; ISSR; polymorphism; Morocco 
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ANTEPFISTIĞI (PİSTACİA VERA L.) AĞAÇLARINDA YAPAY TOZLAMADA GELENEKSEL 

YÖNTEMLER VE İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) YÖNTEMİNİN TEKNİK OLARAK 
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Ali BOLAT  

Adıyaman University, Faculty of Agricultural, Department of Field Crops 

ORCID: 0000-0002-1019-0069 

ÖZET 

Antepfıstığında verimi olumsuz etkileyen önemli faktörlerden birisi erkek ve dişi ağaçlardaki tozlanma 

eksikliğine bağlı yetersiz meyve oluşumudur. Türkiye koşullarında antepfıstığı yetiştiriciliğinde plansız dikim 

sistemi, erkek ağaç sayısındaki yetersizlik, düzensiz ağaç dağılımı ve iklim koşulları gibi kriterler serbest 

tozlanmayı yetersiz kılmakta ve düşük ürün elde edilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle ülkemizde üreticilerin 

bir kısmı yapay tozlama işlemi uygulamaktadır. Bu kapsamda geleneksel olarak; el ile bez torba serpme (elle 

tozlama), mekanik sırt pülverizatörü ve motorlu sırt pülverizatörü yöntemlerini kullanmaktadır. Ancak bu 

geleneksel yöntemler antepfıstığında tozlanma sorununu yeterince çözememektedir. Bu yöntemler ile yapılan 

yapay tozlanma uygulamalarında polenler ağaç tacının tamamına dağıtılamamakta ayrıca çiçeklenme süresi 

döneminde yeterli miktarda ağaç tozlanamamaktadır. Oysa dünyada son yıllarda gelişen teknolojiye bağlı olarak,  

yapay tozlanma işlemlerinde insansız hava araçları (İHA) geliştirilmeye başlanmıştır. Bu yeni teknoloji ile 

yapılan yapay tozlanma uygulamaları hızlı ve etkin şekilde yapılabilmektedir. Bu çalışmada antepfıstığı yapay 

tozlamada kullanılan mevcut yöntemler ile insansız hava aracı ile tozlama yöntemi teknik olarak 

karşılaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Antepfıstığı ağacı, İnsansız hava aracı (İHA), Yapay tozlanma 

TECHNICAL COMPARISON OF TRADITIONAL METHODS AND UNMANNED AERIAL VEHICLE 

(UAV) METHOD IN ARTIFICIAL POLLINATING ON  PISTACHIO (PİSTACİA VERA L.) TREES 

ABSTRACT  

One of the important factors affecting the yield of pistachio negatively is insufficient fruit formation due to the 

lack of pollination in male and female trees. Criteria such as unplanned planting system, insufficient number of 

male trees, irregular tree distribution and climatic conditions in pistachio cultivation in Turkey significantly 

reduce the yield. For this reason, some of the producers in our country apply artificial pollination. As traditional 

methods; cloth bag spreading (hand dusting), mechanical back sprayer and motorized back sprayer methods are 

used. However, these traditional methods cannot sufficiently solve the problem of pollination in pistachios. In 

artificial pollination applications made with these methods, the pollen cannot be distributed to the entire tree 

crown and the tree cannot be pollinated enough during the flowering period. However, depending on the 

developing technology in the world in recent years, Unmanned Aerial Vehicles (UAV) have started to be used in 

artificial pollination processes. Artificial pollination applications with this new technology can be done quickly 
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and effectively. In this study, the traditional methods used in artificial pollination of pistachio trees and the 

unmanned aerial vehicle method were compared technically. 

Anahtar Kelimeler: Pistachio trees, Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Artificial pollination 
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ELECTRIC ENERGY GENERATION FROM ENGINE WASTE HEATS OF TRACTORS 

Muhammed Cemal TORAMAN  

Hakkari University, Çölemerik Vocational School, Department of Plant protection, MYO Campus 

 

ABSTRACT 

In order to benefit more from the plant species and diversity that exist spontaneous in nature, different cultivation 

possibilities have been developed due to increasing technological innovations. The energy diversity required by 

technological innovations in agricultural production, which is becoming more and more important, has also 

increased. In general, high agricultural production necessitates high energy use. Opportunities to include various 

sources in production to meet the increasing energy need are being investigated. The mechanical and electrical 

energy needed for agricultural activities that determine quality and quantity is insufficient. The electrical and 

mechanical energy required for production must be obtained without increasing the cost. For this, using the 

energy consumed by the tractor, which is used as the main power element in agricultural production, can be a 

good investment. The tractor consumes about 70% of the energy it uses as waste energy. A mini steam generator 

plant consisting of a pump, heat exchangers, turbine, compressor, control valves and fittings is mounted on the 

tractor. With the mini steam turbine generator, electrical energy is produced from waste energy. A 75 kW tractor 

works in the field at 1500-1900 min
-1

 loads and revolutions. The heat energy released from the exhaust gases at 

these cycles is 40,841- 48,606 kW. 14 kW electrical power is obtained when operating at 1500 min
-1

 rpm and 29 

kW when operating at 1900 min
-1

 rpm from the steam generator power plant system, which is attached to the 

tractor engine exhaust system. With this power, the required electrical energy is produced. With some couplings 

and transmission units, it is possible to operate additional machines such as mowing, fertilizing and planting 

machines in addition to the machines operated by the tractor. Larger capacity machines can also be operated. 

This power obtained from waste heat gives a 75 kW tractor the ability to carry out the agricultural work of a 

tractor with a power of approximately 89 kW to 105 kW. With the steam generator plant installed in the exhaust 

system, 20-29% savings are achieved from the fuel energy consumed by the tractor engine.  

Keywords: Agriculture, Mini steam generator, Power, Machine 
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ÖZET  

Demir elementi fotosentez, mitokondriyal solunum, metal homeostazı ve klorofil sentezi gibi önemli fizyolojik 

işlemlerde kullanılması nedeniyle kültür bitkileri için en önemli mikro besinlerden biridir. Demir (Fe) eksikliği 

tek başına dünya çapında tüm okul öncesi çağındaki çocukların %50’sini etkilemekte ve genellikle fiziksel 

büyüme, zihinsel gelişim ve öğrenme kapasitesinde bozulmaya yol açmaktadır. Ülkemiz topraklarının kireç 

içeriğinin yüksek olması nedeniyle demir alınımı düşüktür ve bu durum beslenmeyle alınan demir miktarına etki 

etmektedir. Demir eksikliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanların günlük diyetlerinin %50’sini buğday 

bitkisi oluşturmaktadır. Son yıllarda araştırmacılar tarafından mikro besin eksikliğinin giderilmesi amacıyla 

ürünlerin biyolojik olarak zenginleştirilmesi için geleneksel ıslah, moleküler ıslah ve diğer bazı tarımsal 

yöntemler uygulamaya başlanmıştır. Biyofortifikasyon; gıdaların beslenme kalitesini iyileştirmek için bitki 

ıslahının güçlerinden yararlanmak ve bitkilerin besin içeriğini iyileştirmek için kullanılan yeni bir yaklaşımdır. 

Biyolojik zenginleştirme, bitkilerin yenilebilir kısımlarında mikro besinlerin konsantrasyonundaki artışı ifade 

etmektedir. Bitkilerde demir biriktirme yollarının anlaşılması ve demir açısından zengin mahsullerin 

yetiştirilmesi için biyolojik zenginleştirme gerekmektedir. Bu derlemede bitkilerde demir alınımı ve taşımanın 

farklı stratejileri, demirin biyoyararlanımı, küresel bir bakış açısı olarak demir eksikliğiyle başa çıkılması, demir 

biyolojik zenginleştirmesinin mevcut durumu ve gelecekte biyolojik olarak güçlendirilmiş mahsullerin 

yetiştirilmesinin demir eksiğiyle mücadelede nasıl yardımcı olabileceği değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Demir, Biyofortifikasyon, Tarla Bitkileri, Gizli Açlık 

IRON (Fe) BIOFORTIFICATION IN FIELD CROPS 

ABSTRACT 

Iron is one of the most important micronutrients for crop plants because it is used in critical physiological 

processes such as photosynthesis, mitochondrial respiration, metal homeostasis, and chlorophyll synthesis. Iron 

(Fe) deficiency alone affects 50% of all preschool children worldwide and often leads to impaired physical 
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growth, mental development, and learning capacity. Iron intake is low in our country due to the high lime content 

of soils, affecting the amount of iron taken from the diet. Wheat plants make up 50% of the daily diet of those 

living in regions with high iron deficiency. In recent years, traditional breeding, molecular breeding, and some 

other agricultural methods have been started to be applied by researchers for the biological enrichment of crops 

to eliminate micronutrient deficiencies. Biofortification; It is a new approach to harness the powers of plant 

breeding to improve the nutritional quality of foods and improve the nutrient content of plants. Biological 

enrichment refers to the increase in the concentration of micronutrients in the edible parts of plants. Biological 

enrichment is required to understand the ways of storing iron in plants and growing iron-rich crops. In this 

review, different strategies of iron uptake and transport in plants, the bioavailability of iron, dealing with an iron 

deficiency from a global perspective, the current status of iron biofortification, and how growing biologically 

fortified crops in the future can help combat iron deficiency are evaluated. 

Keywords: Iron, Biofortification, Field Crops, Hidden Hunger 

1. GİRİŞ 

Bitkinin büyüme ve gelişmesini sınırlandıran en önemli mikro besin elementlerinden biri olan demir, bitkilerin 

fotosentez, klorofil sentezi, solunum, azot fiksasyonu ve DNA sentezi gibi temel biyolojik süreçlerinde, 

proteinlerin ve enzimlerin yapısında görev almaktadır (Kim ve Rees, 1992; Reichard, 1993; Rout ve Sahoo, 

2015). Demir, toprakta fazla miktarda bulunmasına rağmen, anaerobik ortamlarda çözünürlüğünün az olması 

nedeniyle, bitki büyümesi için üçüncü en sınırlayıcı besin maddesidir (Mantley vd., 1994).  Demir, toprakta 

anaerobik ortamlarda çözünemeyen ferrik (Fe3+) form, demir oksit ve demir hidroksitler şeklinde bulunmaktadır 

(Palmer ve Guerinot, 2009). Bitkiler, daha sonra insanlar tarafından tüketilecek olan doku ve organlarda demir 

alımı, taşınması, birikmesi ve depolanması için farklı mekanizmalar oluşturmaktadır. Bu mekanizmalara proton 

salınımıyla topraktaki Fe (III)'ün çözündürülmesi, bağlı Fe (III) şelat redüktaz ile Fe (II)'ye indirgenmesi ve bitki 

kökleri tarafından fitosideroforların salınımı gibi şelasyona dayalı stratejiler örnek olarak verilebilir (Marschner, 

1995; Curie ve Briat, 2003; Schmidt, 2003; Hell ve Staphan, 2003).  

İnsan metabolizmasının düzgün çalışması için vitamin, mineral, protein, karbonhidrat ve yağlar bakımından 

dengeli bir diyetin oluşturulması gerekmektedir. Ancak temelinde öğütülmüş tahıl tanelerinden oluşan bir diyet, 

mikro besin eksiklikleri yaşayan insanların büyük çoğunluğunda yaygındır. Demir eksikliği anemisi dünyada 

yaklaşık 2 milyar insanı etkileyen ciddi bir sorundur. Özellikle hamile kadınları ve küçük çocuklara tesir eden 

önemli bir sağlık problemidir. Küresel çapta hamile kadınların %40'ının ve 5 yaşın altındaki çocukların 

%42'sinin anemik olduğunu tahmin etmektedir (WHO, 2021). Hamilelikte demir eksikliği anemisi, erken 

doğuma ve düşük doğum ağırlığına sahip bebeklerin dünyaya gelmesine neden olmaktadır (Abu-Ouf vd., 2015). 

2019 yılında, küresel anemi prevalansı demir düşüklüğünün hamile kadınlar arasında %36,5, hamile olmayan 

kadınlarda %29,6 ve 6-59 aylık çocuklarda %39,8 oranlarında olduğunu tespit etmiştir (Turawa vd., 2021). 
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Üreme çağındaki kadınlarda (15-49 yaş) anemi prevalansı Şekil 1’de gösterilmiştir. İnsanlarda demir (Fe) 

eksikliğine bağlı olarak anemi, yeni doğan ölümleri, vücutta güçsüzlük, ellerde ve ayaklarda uyuşma, saç 

dökülmesi, bağışıklık mekanizmalarının zayıflaması, konsantrasyon bozukluğu, yorgunluk, çocukların yürüme, 

oturma, konuşmasında gecikme ve öğrenme bozuklukları ortaya çıkmaktadır (Beard ve Connar., 2003; Bothwell 

ve Charlton, 1982; Abbaspour vd., 2014). 

2020 yılında dünya genelinde yaklaşık 720-811 milyon civarı insanın yetersiz beslendiği ve açlıkla karşı karşıya 

kaldığı bildirilmiştir (FAO, 2020). Vücut metabolizmasının düzgün çalışması adına gerekli olan demir 

eksikliğiyle mücadele için, halkın beslenme diyetlerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Dünya çapında artan tarım 

üretimine rağmen günlük beslenmede temel mikro besinlerin yetersiz alımının neden olduğu, “gizli açlık” ile 

mücadele edilmektedir (Hodge, 2016; Gould, 2017; Muthayya vd., 2013). 

 

Şekil 1. Üreme çağındaki kadınlarda (15-49 yaş) anemi prevalansı 

 

"Biyofortifikasyon" veya "biyolojik zenginleştirme", modern biyoteknoloji teknikleri, geleneksel bitki ıslahı ve 

tarımsal uygulamalar kullanılarak (gübreleme gibi) geliştirilen ve yetiştirilen, insan popülasyonu için artan 

biyoyararlanıma sahip, besin açısından zenginleştirilmiş (özellikle A vitamini, Demir ve Çinko) tarım ürünlerini 

elde edebilmek için ortaya çıkan bir yaklaşımdır. Son 10 yıla kadar dünyada tarım sistemleri ürünlerin verimliliği 

ve mahsül üretkenliğininin arttırabilirliği üzerine oluşturulmaktadır. Bu sistemlerin insan sağlığından ziyade 

beslenme miktarına odaklandığı bilinmektedir (Garg vd., 2018). Bununla birlikte insanların diyetlerinde 

çeşitliliğin azalması ve yoğun olarak tek bir besin (tahıllar) diyetine girilmesi, tüketiciler arasında mikro besin 

yetersizliğini artırmıştır (Khush vd., 2012). 
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Artık dünya tarımı, daha fazla miktarda gıda mahsulü üretmekten ziyade besin açısından zengin gıda 

mahsullerini yeterli miktarlarda üretmeye geçiş yapmaktadır. Bu durum özellikle diyetlerin mikro besinlerden 

fakir temel gıda mahsullerinin egemen olduğu fakir ve gelişmekte olan ülkelerde "gizli açlık" veya "mikro besin 

yetersiz beslenmesi" ile mücadelede yardımcı olacaktır (Khus vd., 2012). 

2. DEMİR BİYOFORTİFİKASYONU ÇALIŞMALARI 

Tarımda yeşil devrimin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan, yüksek verimli buğday ve pirinç çeşitlerinin yoğun olarak 

yetiştiriciliğine başlanması, monokültür tarıma geçişi hızlandırmış ve besin kalitesi yüksek olan yabani çeşitlerin 

tarımının azalmasına yol açmıştır (Cakmak vd., 2010). Karbonhidrat bakımından zengin ancak besin değeri 

bakımından zayıf bir diyet sonucunda ortaya çıkan çoklu mikro besin (demir, çinko gibi) eksiklikleri (Burchi vd., 

2011) akademik araştırmaları yönlendirmiştir. Tarla bitkilerinin mikro besin elementlerince zenginleştirilmesi, 

biyoteknoloji, bitki ıslahı ve gübreleme stratejilerini içeren transgenik, konvansiyonel ve agronomik olmak üzere 

üç ana yaklaşımla yapılmaktadır (Cakmak, 2008). Bitki ıslahı yöntemiyle biyolojik zenginleştirme birincil, 

ikincil veya üçüncül gen havuzunda kullanılabilir biçimde genetik çeşitlilik mevcut olduğunda, ürünlerde ve 

belirli bileşenlerde başarılı olmaktadır. Ancak genetik çeşitlilik mevcut olmadığında ve düşük kalıtım derecesine 

sahip olunduğunda transgenik temelli yaklaşımın daha iyi bir seçenek olduğu düşünülmektedir. Transgenik 

temelli yaklaşım, bir kez keşfedilen yararlı bir genin birden fazla ürünü hedeflemek için kullanılabilmesi gibi 

avantajlara sahiptir (Garg vd., 2018).  

Tarımsal yöntemlerle biyolojik zenginleştirme, bitkilere gübreler uygulanarak besinlerin iyileşmesi esasına 

dayanmaktadır. Organik gübreler inorganik formlarına kıyasla, daha kolay emilebildikleri için daha uygundur, 

toprakta daha az yıkanırlar ve toksisite semptomları daha azdır (Daniels, 1996; Erisman vd., 2008). Bitki 

büyümesini teşvik eden rizobakteriler, bitkilerde besin zenginleşmesine yol açmış ve temel ürünler için etkili 

biyolojik zenginleştirme stratejileri geliştirmek adına agronomik yaklaşımlara dahil edilmiştir. Çeltik bitkisi 

üzerinde yapılan bir çalışmada, bitki büyüme ve gelişimini arttıran kök bakterilerinin köklerden sürgünlere ve 

tanelere demirin translokasyon etkinliğini arttırdığı tespit edilmiştir. Bakteri uygulanmasının çeltikte, insanlarda 

demir eksikliği sorunuyla mücadele etmek için önemli bir strateji olabileceği sonucuna varılmıştır (Sharma vd., 

2013). Buğday bitkisinde yapılan genetik çalışmada, demir içeriği, soya fasulyesinden (Xiaoyan vd., 2012) ve 

buğdaydan (TaFer1-A) ferritin geninin ifadesi ile arttırıldığı bildirilmiştir (Borg vd., 2012).  Ayrıca bitkide demir 

biyoyararlanımını artırmak için fitokrom geni [phyA] ekspresyonu ile fitaz aktivitesi yükseltilmiş (Brinch-

Pederson vd., 2000) ve buğday ABCC13 taşıyıcısının susturulması ile fitik asit içeriği azaltılmıştır (Bhati vd., 

2016). Hububatların mikro besin içeriğini genetik mühendisliği yoluyla yükseltmenin mümkün olduğu 

görülmüştür. Örneğin, Goto vd. (1999) tarafından , soya fasulyesi demir depolama proteini ferritin genini pirinç 

çeşidine aktarılmıştır. Benzer şekilde, Lucca vd. (2001), adi fasulyeden pirince bir ferritin geni aktarmış ve 

transgenik pirinç hatlarının, kontrollere kıyasla tohumlarındaki demir miktarının iki katına çıktığı tespit 
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edilmiştir. Genetik geliştirmeler aracılığıyla, ICARDA bilim adamları tarafından, Güney Asya ve Sahra Altı 

Afrika bölgelerindeki birçok fakir insanın temel bir diyeti olan mikro besin açısından yoğun mercimek çeşitleri 

geliştirmiştir. Mercimeğin demir ve çinko ile biyolojik olarak zenginleştirilmesinin, gizli açlık olan mikro-besin 

açısından yetersiz beslenmeyle mücadelede etkili bir önlem olduğu belirtilmiştir (Sarker ve Agrawal, 2015).  

HarvestPlus, Ruanda Tarım Kurulu ve Uluslararası Tropikal Tarım Merkezi (CIAT) ile yapılan ortak bir 

çalışmada günlük demir ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayabilen demir içeriği 62-120 ppm arasında değişen 79 

fasulye varyetesinin farklı bölgelerde (Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Bolivya, Brezilya, 

Kolombiya, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama) yetiştirildiği bildirilmiştir 

(https://www.harvestplus.org/crop/iron-bean/). Fasulye bitkisinde biyofortifikasyon çalışmaları mineral 

miktarının arttırmasının yanında, düşük fitat (vücut tarafından demir emilimini engelleyen bir bileşik) seviyelere 

sahip yeni fasulye çeşitlerine odaklanmıştır. Demir elementinin biyoyararlılığının düşük olması nedeniyle insan 

sağlığı üzerinde etkisinin olabilmesi için ürünün demir oranının daha yüksek olması gerekmektedir (Cakmak vd., 

2010). Geleneksel ıslah ve markör destekli ıslah yoluyla pirinç tohumlarındaki mineral beslenmeyi iyileştirmek 

için yapılan çalışmalarla elde edilen IR68144 pirincinin tohumlarında 2 kat daha yüksek Fe konsantrasyonu 

görülmüştür (Gregorio vd., 2000). Bu IR68144 pirincinin, kadınlarda Fe eksikliğinin giderilmesinde normal 

pirince göre daha üstün olduğu bildirilmiştir (Haas vd., 2005). 

Transgenik bitkilerin ileri genetik araç olarak kullanmanın pratik olmaması ve toplumlarda kabul görmemesi 

nedeniyle özellikle QTL analizlerine odaklanılmıştır. Bu analizlerin yüzlerce genotip kullanılarak bir haritalama 

popülasyonunda bulunan genetik çeşitliliği etkili bir şekilde araştırabildiği bilinmektedir. QTL analizi ile elde 

edilen bilgiler daha sonra transgenik veya geleneksel mahsul iyileştirme programlarında kullanılabilir. Tüm bu 

çalışmalar değerlendirildiğinde bitkileri demirle zenginleştirmede moleküler ıslah yöntemlerinden hızlı ve etkin 

bir şekilde yararlanılabileceği görülmektedir. 

3. SONUÇ 

Bugüne kadar genellikle bitkilerinin mikro besin elementlerince zenginleştirilmesi gübreleme gibi konvensiyonel 

uygulamalar ile gerçekleştirilmiştir. Gübreleme ekonomik ve pratik olmasına rağmen, özellikle gübreye erişimin 

kısıtlı olduğu düşük gelirli ülkelerde mahsullerin besin içeriğinin iyileştirilmesi sürdürülebilir olmamaktadır. Bu 

bölgelerde özellikle modern veya geleneksel yöntemlerle elde edilmiş çeşitler yetiştirilmesinin besinlerin 

kalitesinin yükseltilmesi için ihtiyaç duyulan tek tarımsal müdahale olduğu bilinmelidir. Ayrıca, temel ürünlerde 

insan sağlığı için demir içeriğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yanında iklim değişikliğinin ve genetik 

çeşitlilik kaybının potansiyel etkisi de düşünülmelidir. 
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ÖZET 

Günümüzde modern tarım uygulamaları içerisinde kimyasal gübreleme ve kimyasal ilaçlama kullanılması ürün 

verimini arttırırken, toprak yapısını ve çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Kimyasal gübreleme ve 

ilaçlamanın verdiği zararlar etkisini günden güne daha da çok göstermemektedir. Bu durum, organik bazlı 

alternatif gübre kullanımının yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Son zamanlarda yarasa guanosu alternatif organik 

gübreler içerisinde popülaritesini artırmış uygulamalardandır. Yarasaların yiyeceği maddeler guanonun 

bileşimini etkilelemektedir. Yarasa guanosu azot (N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum 

(Mg), alüminyum (Al), demir (Fe) ve kükürt (S) gibi bitki besin maddelerini içermektedir. Yüksek fosfat, 

nitrojen ve potasyum içeriğine sahip olması nedeniyle bitkilerin yetiştirilmesinde etkili bir gübre olarak 

kullanılmaktadır. Yarasa guanosu mağara ortamına adapte olan çeşitli mikroorganizma sınıflarını da (virüsler, 

bakteriler, algler, mantarlar ve protistler) bünyesinde barındırmaktadır. Bu derleme yarasa guanosunun çevre ve 

tarım ürünlerin ile oluşturdukları etkileşimin araştırılması amacı ile hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yarasa gübresi, Gübreleme, Organik gübreleme  

EXAMPLE OF BAT GUANO IN ORGANIC FERTILIZATION 

ABSTRACT 

Using chemical fertilization and spraying in modern agricultural practices increases product yield while 

negatively affecting soil structure and the environment. The damage caused by chemical fertilization and 

spraying shows its effect more and day by day. This situation leads to the widespread use of organic-based 

alternative fertilizers. Recently, bat guano is one of the applications that has increased its popularity among 

alternative organic fertilizers. Substances that bats eat affect the composition of guano. Bat guano contains plant 

nutrients such as nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), aluminum (Al), 

iron (Fe), and sulfur (S). It is used as an effective fertilizer in the cultivation of plants due to its high phosphate, 

nitrogen, and potassium content. Bat guano also contains various microorganisms (viruses, bacteria, algae, fungi, 

and protists) adapted to the cave environment. This review has been prepared to investigate bat guano's 

interaction with the environment and agricultural products. 

Keywords: Bat fertilizer, Fertilization, Organic fertilization 



173 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

GİRİŞ 

Ülkemizde yoğun bir şekilde uygulanan kimyasal gübreleme ve ilaçlama gibi tarımsal uygulamalar sonucunda 

toprakta biriken endüstriyel atıklar doğaya yayılarak toprağa karışmaktadır. Endüstriyel faaliyetler ile meydana 

gelen sızıntılar sonucunda toprak katmanlarına bulaşan inorganik ve organik madde kirleticiler nedeniyle toprak 

kaynaklarımız kirlenmektedir. Toprak kirliliğine sebep olan inorganik maddelere en önemli örnek ağır 

metallerdir. Kimyasal gübreler ve tarım ilaçları belirli bir düzeyde ağır metal içermektedir (Erpul ve Saygın, 

2012). Toprak kirliliğine sebep olan uygulamaların, toprak ve çevreyi etkilemekle birlikte insan sağlığını da 

olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu sorunlara alternatif olarak organik gübrelemeler ile ilgili çalışmalar 

artmaktadır. Organik gübre kullanımı toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşullarını iyileştirmekte ve 

sürdürülebilir toprak sağlığına fayda sağlamaktadır (Rupa ve ark., 2014). Hayvansal atıklar, çevre dostu gübreler 

olarak azot, fosfor ve potasyum gibi temel besin maddelerini sağladığı için organik gübre olarak yaygın şekilde 

kullanılmaktadır (Almarie Ahmed ve ark., 2019). Organik gübrelemeler ile ilgili yapılan uygulamalardan birisi 

de yarasa guanosudur. Memeli hayvanlar arasında uçma yeteneğine sahip olan tek canlı türü yarasalardır 

(Albayrak, 2000). Yarasalar ’ın 1.232'den fazla mevcut türü bulunmaktadır (Kunz ve ark., 2011). Albayrak 

(2012)’ın bildirdiği üzere Türkiye'deki 36 yarasa türünün (1 otçul ve 35 etçil) çoğunluğu mağaralarda 

yaşamaktadır.  

 

 

Şekil 1. Türkiye’de (Konya çevresinde) yarasa guanosu çıkarılan bir mağara (Anonim, 2022a). 

Yarasalar sivrisinekler ve diğer birçok böcekler ile beslenmekte ve dışkılarını sarktıkları mağara tavanlarına 

bırakmaktadırlar. Binlerce yarasanın dışkısı yüzyıllar boyunca birikmekte ve zamanla sertleşerek yarasa 

guanosuna dönüşmektedir (Anonim, 2022a). Doğanın ayrılmaz bir parçası olan yarasalar, insanlar için ekolojik 

ve ekonomik öneme sahiptirler (Kasso ve Balakrishnan, 2013). Devasa bir popülasyon oluşturan ve sayı 
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bakımından en fazla bulunan memeliler yarasalardır. Kutup bölgeleri ve bazı okyanus adaları dışında tüm karasal 

ekosistemlerinde topluluk olarak yaşayan Chiroptera takımına ait çeşitli memeliler grubunu oluştururlar.  

YARASA GUANOSU 

Yarasa guanosu; yarasaların dışkısı olarak tanımlanmaktadır. Yarasaların yaşadıkları yerlerde çok yüksek 

miktarda gübre olarak (yarasa dışkısı) bulunmaktadır (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Yarasa Guanosu Örneği (Anonim, 2022b) 

Böcek yiyen, otçul, meyve yiyen ve hatta kan ile beslenen yarasalar (vampirler) vardır (Rodrigo ve Martins, 

1998). Dünya çapında yarasaların yaklaşık %70’i böcekçildir (Alleva ve ark., 2006). Bunlar, uçan böceklerin en 

büyük yırtıcıları arasındadır (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Etçil yarasa türüne örnek (Anonim, 2022c) 
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Yarsalar doğal ve insan yapımı ekosistemlerde değerli haşere yönetimi ajanları olduklarını kanıtlarlar. Çok 

sayıda lepidopterous (kelebek), coleopterous (böcek), dipterous (sinekler), homopterous (ağustos böcekleri ve 

yaprak zararlıları) ve hemipterous (gerçek böcekler) böcekleri yemektedirler (Freeman, 1981; Law ve ark., 

2015). Böcek yiyerek yaşamını sürdüren yarasalar, doğal ve antropojenik patojenik böceklerin baskılanmasına 

yardımcı olurken, meyve yiyen yarasalar ise tohumları farklı ekosistemlere dağıtarak ve genellikle yeni bitki 

türleri getirerek orman çeşitliliğini korumaya yardımcı olurlar (Kelm ve ark., 2008). Yarasa guanosu kullanımı; 

toprak kirliliği ve kimyasal gübre tarafından ortaya çıkan sentetik kalıntıların azaltılmasına yardımcı olmaktadır 

(Almarie Ahmed ve ark., 2019). Yarasa guanoları karasal ve sucul ekosistemlere besin kaynağı ve enerji 

sağlamaktadır.  

Fakat son zamanlarda ormanların yok edilmesi, mağaraların bozulması, gıda kaynaklarının tükenmesi ve 

pestisitlerin aşırı kullanılmasından dolayı birçok etken, yarasaların kasıtsız olarak öldürülmesine sebep 

olmaktadır (Mickleburgh ve ark., 2009). Yarasaların dışkı maddesinin analizi, onların farklı beslenme 

çeşitliliğinin tanımlanmasına olanak sağlamaktadır (Kunz ve ark., 2011; Beck, 1995). Yarasa guanosunun önemi 

mineralojik açıdan incelenmiştir. Bunlar mağara ekosistemlerinin biyo atıklarıdır ve mineral bakımından oldukça 

zengindirler (Giurgiu ve T˘amas 2013). Yarasa guanosu esasen potasyum, amonyum, sodyum, magnezyum, 

kalsiyum, fosfat ve sülfatlardan oluşmaktadır (Shahack-Gross ve ark., 2004). Fosfor, alüminyum ve demir 

genellikle guanonun üst katmanlarında bulunur. Kalsiyum, karbonatlı kayalardan, boşluklu duvarlardan veya 

tavanlardan gelirken, demir ve alüminyum, fosfatların ve killerin ayrışmasına neden olan etkileşiminden 

kaynaklanmaktadır (Sakoui ve ark., 2020). Yarasa guanosu içerdiği azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) oranı ile 

doğal gübre olarak bitkilere yüksek düzeyde besinsel bir destek sağlamaktadır (Altıntaş ve ark., 2005). Ancak 

yarasa guanosunun bileşimi; tür, türlerin beslenme şekilleri, nem oranı, rasyon, toplama ve depolama gibi birçok 

faktöre göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca toprak pH’sını kontrol etmeye yardımcı olan kalsiyum ve 

magnezyum gibi mineralleri de bünyesinde bulundurmaktadır (Shetty ve ark., 2013). Gübre içeriğindeki pH oranı 

da değişiklik göstermektedir. Genellikle pH oranını guanonun yaş veya kuru olması etkilemektedir. Aynı 

zamanda yarasaların beslenme şekli de göre de pH oranı değişiklik göstermektedir (Emerson ve Roark, 2007). 

YARASA GUANOSU ÇALIŞMALARI 

Yarasa guanosu uygulamasının kimyasal gübre uygulamalarının yerine uygulanıp değerlendirildiği farklı bitki 

türlerinin büyüme parametrelerini artırdığını kanıtlayan birçok araştırma bulunmaktadır Almarie Ahmed ve ark., 

(2019) Irak Anbar Üniversitesi Araştırma Enstitüsü’nde 2011 yılında yaptığı çalışmada yarasa guanosu ve 

devekuşu gübresinin kimyon (Carum carvi L.) bitkisi üzerinde büyüme performansını ve verim bileşenlerini 

araştırmışlardır. Çalışma sonucunda kullanılan organik gübrelerin kontrol (gübresiz)’e göre üstün olduğunu 

bildirmişlerdir. Elde edilen sonuçlar 13,5 kg/da yarasa guanosu uygulamasının veriminin kontrole göre %30,5 

oranında arttırdığı sonucuna varmışlardır. Çörek otu (Nigella sativa L.) bitkisi üzerine yapılan bir başka 
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çalışmada ise yarasa guano uygulamasının (17,5 kg/da) kontrole göre bitki boyu, bitki başına kapsül sayısı, 

kapsül başına tohum sayısı, kuru ağırlık, 1000 tane ağırlığı ve tohum verimi bakımından üstün olduğu 

bildirilmiştir (Almohammedi ve ark., 2014).  

Ally Hatibu ve ark., (2021) Tanzanya’da çeltik (Oryza sativa L.) bitkisine kimyasal gübre olarak TSP (Triple 

Süper Fosfat) ve organik gübre olarak yarasa guanosu uygulamışlardır. Çalışmada gübreler kontrollü koşullarda 

saksılara uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yarasa guanosu uygulamalarının kimyasal gübre olan TSP 

kadar etkili olduğu bildirilmiştir. Çeltiğin nasıl yarasa guanosuna tepki verdiğini değerlendirmek için tarla 

koşullarında daha fazla çalışma yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sarhan Khaleel (2017), Farklı 

seviyelerde yarasa guano (0, 4 ve 8 gm) uygulamalarının bazı verim özellikleri üzerindeki etkisini araştırmak için 

2013/2014 kış sezonunda Al-Anbar Eğitim Üniversitesine ait serada saksı denemesi yapmıştır. Çalışmada iki 

ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşidi kullanmış ve bitki başına başak sayısı, başak uzunluğu, başak 

ağırlığı, tane sayısı gibi verim unsurlarını incelemiştir. Elde edilen sonuçlara göre yarasa guano uygulamasının 8 

gm ortalamasının önemli ölçüde üstün olduğunu, böylece yarasa guanosunun tek başına 8 gm uygulamasının bazı 

özelliklerde 4 gm'den daha iyi olduğu sonucuna varmıştır. 

Yarasa guanosunun buğday bitkisinde bin tane ağırlığını %6, metrekaredeki başak sayısını %66, sap verimini 

%87, tane verimini %35, bitki boyunu %8,4, hektolitre ağırlığını %5 oranında arttırdığı ve çiftlik gübresinden 

daha etkili olduğu tespit edilmiştir (Karagöz ve Hanay, 2017). Palita ve ark. (2021), toprağa uygulanan taze ve 

birikmiş guanonun eklenmesi ile toprağın pH, organik karbon, azot, fosfor ve potasyum miktarında iyileşme 

meydana geldiğini bildirmişlerdir.  Bir başka çalışmada ise Shetty ve ark. (2013), 20:0,5 oranında yarasa guanosu 

içeren topraklarda bitki gelişiminin olumlu yönde etkilendiğini, Ridine ve ark. (2014), ise %50 yarasa guanosu+ 

%50 N-P-K bileşiminin sürdürülebilir mısır üretiminde verim bakımından artış gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Grantina-Ievina ve Levinsh (2015) ise Letonya üniversitesinde yaptıkları çalışmada yarasa guanosu ile uygulanan 

solucan gübresinin kışlık çavdar (Secale cereale L.) ve patates (Solanum tuberosum L.) bitkilerinin büyüme ve 

gelişmesi üzerine olumlu etkisinin olduğunu bildirmişlerdir. 

SONUÇ 

Tarım uygulamalarında kimyasal gübre kullanımı ve kimyasal ilaç kullanımının doğaya, toprağa ve kültür 

bitkilerine verdiği zararlar gözle görülür bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu zararların etkilerini minimuma 

indirgemek ve günümüz tarımsal faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirebilmek için organik 

gübrelere yönelim artmaktadır. Organik gübrelerden yarasa guanosunun yapısında bulunan ve bitki besin 

maddelerinin ihtiyacı olan N, P, K, Ca, Fe, Al, Na, Mg, gibi minerallerinin bitkilere yetecek miktarda bulunması, 

bu gübrenin kullanılmasını cazip hale getirmektedir. Son zamanlarda yarasa guanosu hakkında birçok çalışma 

yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda yarasa guanosunun bitkilerin gelişimine katkıda bulunduğu ve toprak 
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bitki besin maddesi eksikliğine olumlu etkiler sağladığı kanıtlanmıştır. Yarasa guanosu hakkında daha fazla bitki 

türleri kullanılarak çalışmaların artırılması gerekmektedir.  
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ÖZET 

Yangın, alandaki fauna ve florayı etkilemekle birlikte tüm doğa ekosistemini de etkilemektedir. Orman bir 

ekosistem olmasından dolayı bu ekosistemde birçok canlıyla (hayvanlar, mikroorganizmalar, bitkiler gibi) 

birlikte hava, su ve toprak etmenlerini de içinde barındırarak bir denge içerisindedir. Biyoçeşitlilik yönüyle çok 

çeşitleri olan kuşların yaşam alanlarında ve göç esnasında başta yangın olmak üzere birçok tehdit edici unsurlarla 

karşılaşılmaktadır. Yangınlar çeşitli nedenlere ortaya çıkan doğaya karşı ciddi zararlar oluşturan ve büyük 

sonuçlara neden olan doğa olaylarıdır. Yangınların asıl yok edici nokta ise ormanlık alanlardır. Ormanlarda 

birçok faunayı ve florayı içermesi bakımından ortak yaşam alanında ciddi zarar vermektedir. Özellikle kuşlar, 

yangınlarda ortaya çıkan değişimlerle doğrudan etkilenmektedir. Bu bağlamda kuşlar yangınlarda, beslenme 

alışkanlıkları, üreme dönemleri, yangının şiddeti gibi unsurlar önemli rol oynamaktadır. Ülkemiz coğrafi 

bakımından özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde özellikle yaz aylarında Haziran’dan Eylül’e kadar 

ki olan dönemde ortaya çıkan orman yangınlarında hayvan varlıklarını dolaylı ya da direkt olarak öldürücü 

etkileri görülmektedir. Doğal ya da insani faktörlerle (ihmal, dikkatsizlik gibi) ortaya çıkan orman yangınları, 

ekolojik sistemi zarara uğratmaktadır. Yangınların, şiddeti, türü, büyüklüğü, bitki örtüsü ve mevsimsel unsurlar 

bakımından faunanın türlerine göre değişkenlik göstermektedir. Yangın sonucunda sadece kıymet verdiğimiz 

ormanlar zarar görmez, onun içerisindeki tüm ekosistem (su kaynakları, kayalar, fauna, flora, toprak) zarar 

görmektedir. Orman yangınları ile ilgili bu çalışmada, Türkiye’de 2012-2021 yılları arasında çıkan yaklaşık 

24.739 adet yangında, 214.852 ha kadar orman alanı zarar görmüştür.  Bu çalışmada, yangınların göçmen kuşları 

üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için hazırlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Orman Yangınları, Fauna, Göçmen Kuşları. 

THE EFFECT OF FIRES ON THE FAUNA: THE EXAMPLE OF MIGRANT BIRDS 

ABSTRACT 

The fire not only affects the fauna and flora in the area, but also affects the entire nature ecosystem. Since the 

forest is an ecosystem, it is in a balance with many living things (such as animals, microorganisms, plants) as 

well as air, water and soil factors in this ecosystem. Birds, which are very diverse in terms of biodiversity, 

encounter many threatening elements, especially fire, in their habitats and during migration. Fires are natural 

events that occur for various reasons, cause serious damage to nature and cause great consequences. The main 
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destructive point of fires is forested areas. Since it contains many fauna and flora in the forests, it causes serious 

damage in the common habitat. Birds, in particular, are directly affected by the changes that occur in fires. In this 

context, factors such as feeding habits, breeding periods and severity of fire play an important role in fires. In 

terms of geography, especially in the Aegean, Mediterranean and Marmara regions of our country, forest fires 

that occur during the summer months, especially in the period from June to September, have indirect or direct 

lethal effect son animal assets. Forest fires caused by natural or human factors (negligence, carelessness) damage 

the ecological system. The severity, type, size, vegetation and seasonal factors of the fires vary according to the 

fauna species. As a result of the fire, not only the forests we value are damaged, but the entire ecosystem (water 

resources, rocks, fauna, flora, soil) within it. In this study on forest fires, in approximately 24,739 fires in Turkey 

between 2012-2021, up to 214,852 ha of forest area was damaged. This study was prepared to draw attention to 

the effects of fires on migratory birds. 

Keywords: Forest Fires, Fauna, Migratory Birds. 

1.GİRİŞ  

Büyük yangınların ortaya çıkması Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde olduğu gibi aslında Dünya’nın birçok yerinde 

büyük yangınlarla karşılaşılmaktadır. Yangınların ortaya çıkmasında birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar insani 

koşullarda olabildiği gibi doğal koşullarda da gerçekleşebilir. Yangınların eskiye göre farkı daha çok şiddetli ve 

yıkıcı olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni iklim değişikliğinde meydana gelen havaların daha çok 

sıcak olması ve rüzgârların daha sert olması nedeniyle yangınların daha çok büyümesine ve yıkıcı olmasına 

neden olmaktadır. Ormanlar, birçok canlının bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür. Ağaçlar, kuşlar, endemik 

bitkiler çeşitli hayvanları içinde barındırmaktadır. Ancak Öztürk ve Özkan’a göre;  orman yangınları yaban 

hayvanları üzerine doğrudan öldürücü etkisi bulunmasından dolayı yaşam alanlarını tahrip etmektedir. Bunun 

yanı sıra besin maddelerin azalmasına ya da bütünüyle yok olmasına nedeniyle canlıların bu yangın alanlarından 

göç etmesine neden olmaktadır (Öztürk ve Özkan, 2019). Kuşlar fiziksel olarak yangından kaçabilirler. Ancak 

yangın dumanından etkilenmemeleri mümkün değildir. Bu bağlamda dumandan etkilenmelerinden dolayı 

kaçmaları zorlaşabilir. Yangından sonra biyoçeşitlilik büyük ölçüde zarar görmektedir. Bunun yanı sıra canlıların 

yaşam alanları tahrip olmasına ve yok olmasına neden olmaktadır. Bu duruma bağlı olarak doğal afetlerin 

sayısında artmalar görülmesi mümkündür.  

2.GÖÇMEN KUŞLARIN FAUNASI 

Türkiye biyocoğrafik olarak Palearktik bölgesinin en çeşitli ve en zengin ekosistem bütünlüğüne sahip bölgedir. 

Bu çeşitli yapı tüm yaşam alanlarına yansımaktadır. Türkiye, biyolojik zenginliğe sahip olması yönüyle 468 kuş 

türü ile Avrupa’daki tüm kuş türlerinden daha fazladır. Bu durumun en önemli nedeni, Türkiye’nin iki ana kuş 

göç yolu üzerinde bulunmasındandır. Kuşlar iştah açıcı ve obur olmalarından dolayı günlük besin tüketimleri de 

genellikle çok fazladır. Hatta kendi ağırlıklarından daha fazla beslenirler. Bu durumun en önemli nedeni de; 
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kuşların çok hareketli olmalarından kaynaklı fazla enerji tüketmeleridir  (Özkazanç, 2016). Türkiye de yaşayan 

birçok göçmen kuş türü yaşamaktadır. Bunlar leylek, kırlangıç, guguk kuşu, yaban ördekleri, kelaynak kuşları, 

gök güvercin gibi göçmen kuşlar Türkiye’de çoğunlukta görülebilen kuşlardır.  

Göçler insanoğlu için ne kadar doğal bir süreç ise kuşlar içinde doğaldır. Kuşlar, yavrularını besler, büyütür, 

onların kanatlanıp uçması için ve en iyi yaşam alanlarını bulmak için kilometrelerce uçarlar. Göçmen kuşları 

sıcak ülke veya bölgeleri severler. Çünkü sıcak iklimde üreme alanlarında koşullar elverişli olduğu zaman göç 

etmezler. Ancak üreme alanlarında koşullar elverişsiz olduğu zamanda, göçmen kuşları sıcak ülke veya bölge 

bulana kadar yollarına devam ederler.  Özkazanç ve Özay’a göre; Türkiye’de kuş türleri yönüyle çeşitlilik 

göstermesi, Batı Palearktik Bölgede bulunan 4 önemli kuş göç yolundan 2 tanesi Türkiye üzerinden geçmektedir. 

Bu bağlamda göç yollarının var olması Türkiye’de kuş türlerinin sayısının önemini artırmaktadır. Bu önemli 4 

göç yolunu göçmen kuşlar, kuzey-güney yönleri doğrultusunda kullandıkları (İtalya, İspanya, Türkiye, 

Yunanistan) ana göç yollarıdır (Özkazanç ve Özay, 2019).  

 

Şekil 2.1. Türkiye’deki iki ana kuş göç yolu 

 

 

Şekil 2.2. Dünya’daki dört kuş göç yolu 
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Göçmen kuşların göçlerin nedenleri vardır. Bu nedenler (Başkaya, 1994); 

 Üreme alanında yiyecek miktarlarında azalma olması 

 Kışın soğuk havanın etkili olması 

 Pleistocene buz cephesindeki dalgalanmalar  

 Güneye atalarının yurduna dönmek  

Kuşların göçleri, yaşadıkları ortamdaki iklimsel ve çevresel faktörlerin farklılaşması sonucunda yeni yaşam 

ortamları bulma içgüdüsü ile gerçekleşmektedir.  Kuşlar, kimi zaman küçük gruplar halinde kimi zamanda büyük 

gruplar şeklinde oluşmaktadır. Kuşların göçleri zaman ve sebepleri bakımından şu şekilde sınıflanmıştır 

(Özkazanç ve Özay, 2019): 

Mevsimlik Göçler: Aynı bölgede bulunan kuşların, yılın belli mevsimlerinde üreme ya da besin ihtiyacı 

doğrultusunda yapılan bölge içindeki göçlerdir.  

Periyodik Göçler: Genellikle üreme dönemlerini, kışlama ve yazlama dönemlerini geçirmek için her yıl yapıların 

ülkeler ve kıtalar arası yapılan uzun mesafeli göçlerdir.  

Günlük Göçler: Kuşların gündelik aktiviteleri sırasında beslenme, su, avlanma ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak 

için yapılan günlük kısa göçlerdir. 

Zorunlu Göçler: Normal dönemler dışında iklimsel ve çevresel şartlarda ortaya çıkan ani olumsuz değişmeler 

sonucunda hayatta kalabilmek için yapılan göçlerdir. Bu durum kimi zaman sel, yaşam ortamlarının bozulması, 

orman yangını gibi doğal afetler bu göçleri tetikleyen en önemli sebeplerdir.  

Türkiye de kuş göçleri ilkbahar mevsiminde güneyden kuzeye, sonbahar mevsiminde ise kuzeyden güneye doğru 

olmaktadır. Batı Asya ve Avrupa kuşları göç etmek için darboğazları kullanırlar. İspanya’da Cebelitarık Boğazı, 

İtalya’da Messina Boğazı ve Malta, Türkiye’ de İstanbul Boğazı, Hatay-Belen Geçidi ve Çoruh Vadisi üzerinden 

göçerek Afrika kıtasına ulaşırlar.  Her yıl 200 binden fazla yırtıcı kuş bu yolları kullanmaktadır. Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nden Türkiye’ye girer. Çoruh Nehri üzerinden geçerek Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki sulak alanlara 

yayılır. Sonbahar mevsiminde gelişen göçlerde, yavruların sürüye katılmalarından dolayı ilkbahar göçlerine göre 

daha bir kalabalık olmaktadır (Göktürk, Artvinli, Bucak, 2008). Göçmen kuşlar, gökyüzünde V şeklinde 

uçuyorlarsa sıcak iklime doğru göç ediyor şeklinde anlaşılmaktadır. Ayrıca göçmen kuşları, kafalarındaki 

biyolojik pusulaya sahip olmalarından dolayı rotalarını bulmakta zorluk çekmezler. Bunun yanı sıra pusula 

olarak koku duyularını da kullanabilirler.  

2.1.Yangınların ve Göçmen Kuşların İlişkisi 

Günümüzde orman yangınların üzerinde disiplinler arasında ve konularda birçok çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

konular arasında orman yangınlarının orman faunası üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmalar da son dönemlerde 

giderek önem kazanmıştır. Bu çalışmaların doğru sonuçlara ulaşabilmesi için, yıllar boyunca veri analizlerin ve 

gerekli gözlemlerin yapılması gerekmektedir. Orman alanlarında ortaya çıkan yangınlarda yaban hayvanlarını 
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büyük oranda etkilenmektedirler. Yangınlar, yaban hayvanlarını doğrudan öldürücü etkide bulunmaktadır. 

Yaşam alanlarının zarara uğramasına ve göçlere neden olmaktadır. Orman yangınları sadece ağaçlar üzerine 

değil ekosistemin içinde barınan tüm canlılar üzerinde etkilidir. Bununla birlikte ülkemizde orman yangınlarının 

fauna üzerine olan etkilileriyle ilgili yeterli bilimsel çalışmalarının yapılmaması ülkemiz açısından oldukça 

büyük bir eksikliktir  (Özkazanç ve Ertuğrul, 2011).  

Ülkemizin Akdeniz ülkesi olmasından dolayı yangın adedi ve yalan alan (hektar) açısından son dönemlere 

gittikçe istatistiklerin yükseldiği görülmektedir. Türkiye’de orman yangınlarıyla ilgili istatistik bilgilerinde 1988 

yılından 2021 yılına kadar geçen 33 yıla bakıldığında toplam yanan alan miktarı 485.305 hektar olup ortalama 

14.706, yangın adedi ise 72.360 olup ortalama 2.193 olarak hesaplanmıştır. Tablo da ise, son 10 yıllık döneme 

bakıldığında yanan alanlarda inişli çıkışlı bir çizelge görülmesine karşın son 2021 yılında en büyük orman 

yangını görülmüştür. Bu orman yangını Antalya- Manavgat ilçesinde meydana gelmiştir.  

Tablo 2.1. Türkiye’de son 10 yılda çıkan orman yangınlarının alan miktarı ve adedi 

Yıllar Yanan Alan Miktarı Yangın Adedi 

2012 10 454 2 450 

2013 11 456 3 755 

2014 3 117 2 149 

2015 3 219 2 150 

2016 9 156 3 188 

2017 11 993 2 411 

2018 5 644 2 167 

2019 11 332 2 688 

2020 20 971 3 399 

2021 139 503 2 793 

Kaynak: https://www.ogm.gov.tr/. 

Yangınlar, doğaya yabancı olmayan bir hakikattir. Dünya ormanlarının büyük bir çoğunluğu özellikle Akdeniz 

bölgesi ormanları da dâhil olmak üzere yangınlarla evrimleşmiş çevrebilimle ilgili bir sistemler topluluğudur. 

Çeşitli doğal süreçlerle ya da insan faaliyetleri sonucunda bazı egzotik ve yabancı yayılımcı bitki türleri 

ormanlarda yayılarak doğal çevrenin bozulmasına hatta yeni türlerin azalmasına ya da yok olmasına neden 

olmaktadır (Kemer, 2022). Orman yangınları, kimi zaman insanlar tarafından ortaya çıkarken kimi zaman 

doğadan kaynaklı yangınların ortaya çıktığı bilinmektedir. Tabloda görüldüğü üzere orman yangınlarında kasıt, 

ihmal, doğal ve sebebi bilinmeyen şekilde son 10 yılın istatistik oranları hesaplanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

https://www.ogm.gov.tr/
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Tablo 2.2. Yangınların çıkış nedeni 

 

Yıllar 

Kasıt  İhmal Kaza Doğal  Sebebi Bilinmeyen 

Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar 

2012 197 1 615 936 5 780 373 334 944 2 725 

2013 260 1 478 1 419 4 051 258 138 1 818 5 789 

2014 127 85 801 1 682 328 77 893 1 273 

2015 138 167 794 1 198 257 95 961 1 759 

2016 157 240 990 5 222 310 170 1 731 3 524 

2017 151 619 721 7 146 259 84 1 280 4 144 

2018 92 148 693 2 216 413 141 969 3 139 

2019 124 686 883 6 529 372 373 1 309 3 744 

2020 72 718 1 156 8 285 312 197 1 859 11 771 

2021 110 46 147 1 001 46 879 353 208 1 329 46 269 

Kaynak: https://www.ogm.gov.tr/. 

Yangınların kuşlar üzerine etkisi kuşların cinslerine bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu etkiler kimi zaman 

kuşları olumsuz etkilerken kimi zaman da kuşlar için olumlu etkiler bırakmaktadır. Bilakis yuvalarını ağaç, 

toprak ve çalılarda yapan kuşların yeni yuva yapmaları uzun zaman almaktadır. Diğer taraftan kuşların yuva 

yapma zamanlarında meydana gelen orman yangınları, kuşların yuvalarının ve yumurtaların yok olmasına neden 

olmaktadır (Özkazanç ve Ertuğrul, 2011). Bununla birlikte, orman yangınlarında yaban hayatında etkilenme 

dereceleri; yangının şiddeti ve büyüklüğüne, havyanın büyüklüğüne, hayvanın uçma kabiliyetinin olup olmaması, 

yırtıcı olup olmamaları, hayvanın hareket yeteneğine ve mevsimsel faktörlerle ilişkilendirilir. Kuşların yangınlara 

verdikleri tepkiler farklıdır. Kimi kuşlar yangından kaçarken, kimi kuşlar özellikle böcekçil kuşlar dumanlı 

bölgeye gitmektedir. Orman yangınlarında kuşları etkileyen en önemli unsur yangının şiddetidir. Göç yolu 

üzerinde bulunan göçmen kuşların, göç esnasında dinlenme yeri olarak kullandıkları ormanlarda çıkan 

yangınlarda göçmen kuşları olumsuz yönde etkilenmesi mümkündür (Öztürk ve Özkan, 2019).  

3.SONUÇ VE ÖNERİLER  

Ülkemiz fauna açısından en zengin ülkelerden biridir. Ancak bu zenginlik, doğal afetler, değişen iklim şartları ve 

insanlar tarafından sürekli bir tehdit altındadır. Bu bağlamda kuşların özellikle göçmen kuşların bu tehdit edici 

unsurlara karşı önlemlerin alınması sadece insan kaynaklı ortaya çıkan etmenler üzerinde olabilir. Çünkü diğer 

unsurlar doğanın bir parçası olmakla birlikte herhangi bir önlem alınması mümkün değildir.  

Kuşların korunmasına yönelik Bonn, Bern, Paris ve Ramsar Sözleşmesi gibi sözleşmelerde bütün hükümlerin 

devletler tarafından noksansız olarak uygulanması göçmen kuşların korunması bakımından büyük önem 

taşımaktadır (Özkazanç ve Özay, 2019). Orman yangınlarının daha aza indirilmesi hatta engellenebilmesi için 

kamu kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların üzerine bir takım sorumluluklar düşmektedir:  

 İlkbahardan sonbahara kadar 6 aylık dönemde ortaya çıkan yangınlarda kuşların yavruları için daha 

tehlikeli olmaktadır. Bu durumda kuşlar için iyileştirme çalışmalarına gidilmeli ya da önlemler alınmalı,  

https://www.ogm.gov.tr/
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 Kuşları tehdit edici mevsimler olaylarda habitat alanlarına yapay barınma alanları, destekleyici besin 

maddeleri ve su bırakılmalı,  

 Oluşan yangın sonrasında yangının büyüklüğü, türü ve şiddeti dikkate alınarak, yangın alanı 

temizlendikten sonra kuşların gerekli ihtiyaçları temin edilmesi,  

 Ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda, göçmen kuşlar için beslenme ve dinlenme için kurdukları 

düzenekleri yangından hemen sonra iyileştirilmeli, 

 Yangın sezonunda bireyler, kamu otoriterlerin kurallarına mutlaka uymalıdır. Bu uyarılar kitlesel iletişim 

araçlarında sürekli takip etmelidir,  

 Kamu kuruluşlarının orman yangınları konusunda bilgileri güncel tutmalı ve kitlesel iletişim araçlarında 

bireyleri bilgilendirmeli,  

 Orman içinde orman gözetleme kulesi yapılmalıdır. Olası bir yangında acil durum haberleşme ile 

görevliler tarafından yangınlar önlenebilir,  

Yangın sonrasında yapılacak olan bölgesel çalışmalarda, yangına sebebiyet veren büyün olgular iyi tespit 

edilmeli ve dikkate alınmalıdır. Çünkü orman yangınları sadece ağaçları kapsamamaktadır bütün ekolojik sistemi 

içinde barındırmaktadır. Bütün bu bilgiler çerçevesinde ülkemizde ortaya çıkan orman yangınlarının sonrasında 

kuşları ve diğer canlıları doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapılarak geleceğe katkıda bulunulmalıdır.  
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ÖZET 

Biberiye (Rosmarinus officinalis L.), tıbbi ve aromatik değeri bakımından Lamiaceae familyasının çok önemli bir 

bitkisidir. Bu çalışmanın amacı, R. officinalis esansiyel yağının antimikrobiyal aktivitesini ve bunun kolon 

karsinomu ve normal hücre hatları üzerindeki sitotoksik etkilerini belirlemektir. Uçucu yağ, Clevenger tipi bir 

aparat kullanılarak 3 saat hidrodistilasyon yoluyla R. officinalis L.'den ekstrakte edildi. Uçucu yağın 

antimikrobiyal aktiviteleri üç Gram-pozitif (Staphylococcus aureus ATCC®25923, Bacillus cereus 

ATCC®7064, Bacillus subtilis ATCC®6633), üç Gram-negatif (Escherichia coli ATCC®25922, Klebsiella 

pneumoniae ATCC®706003, Salmonella enteritidis ATCC®13076)  bakterisi ve maya (Candida albicans 

ATCC®10231) üzerinde disk difüzyon yöntemi kullanılarak test edildi. Uçucu yağın hücre canlılığı üzerindeki 

etkisi, MTT testi ile kolon karsinomu (DLD-1) ve kolon normal (CCD-18-Co) hücre hatları üzerinde farklı 

konsantrasyonlarda (1.56-100 µM) 24 saat boyunca belirlendi. Disk difüzyon yöntemi sonuçlarına göre 

inhibisyon bölgesindeki zon çapları ölçülmüş ve R. officinalis bitkisinin uçucu yağlarının özellikle Gram pozitif 

bakterilerden B. cereus (19 mm) ve Gram negatif bakterilerden K. pneumonae'ye (16 mm) karşı güçlü 

antibakteriyel aktivite gösterdiği belirlenmiştir. C. albicans'a (12 mm) karşı orta derecede antifungal aktiviteye 

sahip olduğu bulunmuştur. R. officinalis uçucu yağının DLD-1 kanser hücrelerinin sayısını kontrole göre 

azalttığı, ancak CCD-18Co hücre hattında önemli bir değişikliğe neden olmadığı belirlendi. DLD-1 hücre hattı 

üzerinde R. officinalis’in uçucu yağının IC50 değeri tam olarak belirlenememekle birlikte en etkili dozun 50 µM 

konsantrasyonu olduğu belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal Aktivite, Hücre Canlılığı, MTT, Rosmarinus officinalis 
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DETERMİNATİON OF ANTIMICROBIAL AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS 

OBTAINED FROM Rosmarinus officinalis 

 

ABSTRACT 

Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) is a very important plant of the Lamiaceae family in terms of its medicinal 

and aromatic value. The aim of this study was to determine the antimicrobial activity of R. officinalis essential oil 

and its cytotoxic effects on colon carcinoma and normal cell lines The essential oil was extracted from R. 

officinalis L. by hydrodistillation for 3 h using a Clevenger-type apparatus. The antimicrobial activities of the 

essential oil were tested against three Gram-positive (Staphylococcus aureus ATCC®25923, Bacillus cereus 

ATCC®7064, Bacillus subtilis ATCC®6633), three Gram-negative (Escherichia coli ATCC®25922, Klebsiella 

pneumoniae ATCC®706003, Salmonella enteritidis ATCC®13076) bacteria and yeast (Candida albicans 

ATCC®10231) by disc diffusion method. The effect on cell viability of the essential oil was determined for 24 

hours at different concentrations (1.56-100 μM) on colon carsinoma (DLD-1) and colon normal (CCD-18-Co) 

cell lines by MTT test. According to the results of the disk diffusion method, the inhibition zone diameters were 

measured and it was determined that the essential oils of the R. officinalis plant showed strong antibacterial 

activity especially against B. cereus (19 mm) from Gram-positive bacteria and K. pneumonae (16 mm) from 

Gram-negative bacteria. It has been found to have moderate antifungal activity against C. albicans (12 mm). It 

was determined that the essential oil of R. officinalis decreased the number of DLD-1 cancer cells compared to 

the control, but did not cause a significant change on the CCD-18Co cell line. Although the IC50 value of the 

essential oil of R. officinalis on the DLD-1 cell line could not be determined exactly, it was determined that the 

most effective dose was the concentration of 50 µM. 

Keywords: Antimicrobial Activity, Cell Viability, MTT, Rosmarinus officinalis 
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AHŞAP YÜZEYLERDE BOYA/VERNİKLERİ TEMİZLEMEK İÇİN KULLANILAN ÇEVRECİ 

YÖNTEM VE MEDYALAR  
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ÖZET 

Doğal ve organik bir yapıya sahip olan ağaç malzeme her ne kadar dış etkilere karşı kendisini koruyacak birtakım 

özelliklere sahip olsa da harici etkilere karşı uzun süre dayanamaz. Bu nedenle ya emprenye edilmekte ya da 

yüzeyleri koruyucu katmanla (boya/vernik) kaplanmaktadır. Ağaç malzeme yüzeylerine uygulanan bu koruyucu 

katmanlar, zamanla koruyucu özelliğini yitirebilmekte, malzemenin dayanımını, kullanım ömrünü azaltmakta ve 

estetik olarak kötü görüntüye neden olabilmektedir. Bu yüzden, eskimiş koruyucu katmanların ahşap 

yüzeylerinden kaldırılarak gerekli bakımların yapılması ve yeniden koruyucu katman uygulanması 

gerekmektedir. Koruyucu katmanların ağaç malzeme yüzeyine ve çevreye zarar vermeden temizlenmesi oldukça 

zor ve zahmetli bir işlem olmakla birlikte, günümüzde kullanılan birçok yöntem ve temizleme gereci 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, ağaç malzeme yüzeylerindeki koruyucu katmanların temizliğinde sıkça tercih 

edilen çevreye duyarlı yöntem ve temizleme medyaları ele alınmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, ahşap yüzey 

temizliği alanındaki araştırmalar ile elde edilen bilgi ve tecrübeleri topluma tek kaynak üzerinden aktarmak ve 

böylece araştırmacı ve uygulayıcıların literatüre ulaşmasını kolaylaştırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ağaç malzeme, Boya, Vernik, Yüzey temizleme yöntemleri, Kumlama medyaları 

ENVİRONMENTAL METHODS AND MEDİA USED TO CLEAN PAİNT/VARNİSH ON WOODEN 

SURFACES  

ABSTRACT 

Although the wood material, which has a natural and organic structure, has some properties that will protect itself 

against external factors, it loses these properties over time. For this reason, it must be impregnated and/or its 

surfaces must be covered with protective layers (paint/varnish). These protective layers can lose their protective 

properties over time, reducing the strength and service life of the material. In addition, this situation may cause 

wood material to look bad aesthetically. For this reason, it is necessary to remove the layers that have lost their 
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protective function, to perform the necessary maintenance and to re-apply a protective layer. Although it is an 

exceedingly difficult and laborious process to clean the worn protective layers without damaging the wood 

surface and the environment, there are many methods and tools used today. In this study, environmentally 

friendly methods and blasting media that are frequently preferred for cleaning the protective layers on wooden 

material surfaces are discussed. The main purpose of this paper is to compile the knowledge and experience 

obtained from the studies in the field of wood surface cleaning and thus to facilitate the researchers and 

practitioners to reach the literature. 

Keywords: Wood material, Paint, Varnish, Surface cleaning methods, Blasting media  

Not: Bu çalışma 25.10.22 tarihinde Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji dergisinde yayınlanmıştır.  
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STATISTICAL CONVERGENCE AND RIESZ SPACE 

 

Abdullah AYDIN  

Department of Mathematics, Mus Alparslan University, Muş, 49250, Turkey  

ORCID: 0000-0002-0769-5752 

ABSTRACT 

Statistical convergence of sequences in Riesz spaces is introduced and studied by considering the concept of 

statistical order decreasing sequences. That is, a sequence      in a Riesz   is statistical order decreasing to zero 

(i.e.,    
    ) if there is an index set   such that the natural density of   is 1 and         is order decreasing to 

zero. Moreover, a sequence      in a Riesz   is statistical order convergence to     whenever there exists 

another sequence    
     in   with an index set   such that the natural density of   is 1 and           for 

all    .  In this present paper, we give a new perspective of statistical convergence with order convergence as 

follows: a sequence      in a Riesz   is said to be straight statistical order convergence to     whenever there 

exists another sequence      in   such that     and         (i.e., it is order decreasing to zero) with an index 

set   such that the natural density of   is 1 and           for all    . Also, we give some relations 

between statistical order and straight statistical order convergences. By applying this concept, we obtain some 

new kinds of statistical convergence, such as unbounded straight statistical order convergence in Riesz spaces, 

and multiplicative straight statistical order convergence in Riesz algebras. 

Keywords: Riesz Space, Order Convergence, Straight Statistical Order Convergence 

1. GİRİŞ 

Statistical convergence is a generalization of the ordinary convergence of a real sequence. It was introduced by 

Steinhaus in [13]. After that, it was studied by many authors (see for example [3-5,9]). On the other hand, vector 

lattice (or, Riesz space) is another concept of functional analysis that was introduced by F. Riesz [8]. Riesz space 

is an ordered vector space that has many applications in measure theory, Banach space, operator theory, and 

applications in economics (see for example [1,2,6,10]). Recently, the concept of statistical order convergence on 

Riesz spaces has been studied by some authors (see for example [3,9]). The main aim of this paper is to introduce 

a new perspective of statistical order convergence in Riesz spaces. 

Recall that the density of a subset   of   is the limit       
 

 
            whenever this unique limit 

exists. Also, it is mostly abbreviated by     , where             is the cardinality of   and it does not 

exceed  . A sequence      of real numbers is called  statistical convergent to a real number   if, for every    , 

we have  

    
   

 

 
                      

Throughout this paper, the vertical bar of sets will stand for the cardinality of the given sets. 
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We remind that an ordered vector space   is called  Riesz space or  vector lattice if, for any two vectors      , 

the infimum and the supremum  

                                     

exist in  , respectively. For an element   in a vector lattice  ,  the positive part,  the negative part, and  module 

of   are respectively  

                                                 

Thus, in the present paper, the vertical bar     of elements in vector lattices will stand for the module of the 

given elements.  

The order convergence is crucial for this paper, and so, we continue with their definitions.  Let      be a 

sequence in a vector lattice  . Then it is called   

• order convergent to     if there exists another sequence       (i.e.,         and    ) such that 

          holds for all    , and abbreviated as   
 
  ,  

• statistical order decreases to zero if there exists a set   with        such that         is decreasing 

and             , and so, it is abbreviated as    
    ; 

• statistical order convergent to     if there exists a sequence    
     with a set   such that        

and           for every    , and so, we write   
   
   .  

  

2. STRAIGHT STATISTICAL ORDER CONVERGENCE 

We begin the section with the main notion of current paper. 

Definition 1. Let      be a sequence in a Riesz  . Then it is said to be straight statistical order convergence to 

    if there exists another sequence      in   such that      (i.e., it is order decreasing to zero) with an 

index set   such that        and           for all    . In this case, we write   
     
      

 

It is clear that that the straight statistical order convergence can be redefined as follow: if there exists a sequence 

     such that                        then   
     
     . 

 

One can easily observe the following fact. 

Remark 2.  

(i) Every order convergent sequence is straight statistical order convergent to its order limit. But the 

converse need not be hold in general. 

(ii) Every straight statistical order convergent sequence is statistical order convergent. However, the converse 

is not true in general. 
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Example 3. Let’s consider the vector lattice   the set of all real numbers. Take a sequence      defined by    

whenever      for some    , and otherwise denoted by         . Now, we choose a sequence      such 

that    
 

 
  Then, it is clear that     . Also, when we consider the set   as                         , it 

can be seen that        and         for every    . So, we obtain   
     
     .  

 

Theorem 4. The lattice operations are continuous with the straight statistical order convergence. 

Proof: Suppose that   
     
      and   

     
      hold in a vector lattice  . Then, there are sequences      and 

     with subsets   and   of the natural numbers such that             and  

          and           

for all     and    . Choose      . Thus, we have       ,           and           for 

every    . Thus, it follows from [2, Thm.1.2(2)] that  

                          

                                                                                

for each  . Let consider a new sequence           then we have                  and     . 

Hence, we obtain      
     
        in  .  

 

Corollary 5. Let      be a sequence in a Riesz  . If   
     
      holds, then we have  the following statements: 

(i)     
 
     
      ; 

(ii)     
 
     
      ; 

(iii)     
     
       . 

 

The following basic results are motivated by their analogies from vector lattice theory.   

Theorem 6. Let   be a vector lattice. If   
     
      and   

     
      hold in   then we have the following results:   

(i)   
     
      iff       

     
      iff       

     
     ;  

(ii) The straight statistical order convergent limit is linear;  

(iii) The straight statistical order convergence has a unique limit;  

(iv) The positive cone    is closed under the straight statistical order convergence;  

(v) Suppose        , and so, we have    . 
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Proof: The first three properties are straightforward. For     , take a non-negative and statistical convergent 

sequence   
     
      in  . Then it follows from Corollary 5 that      

 
     
      . Moreover, by applying      , 

we obtain     . So, we get the desired,     , result. 

    Assume        . Then, by applying Corollary 3, we have        
     
       . Thus, we can see that 

        due to the uniqueness of statistical   -limit. As a result, we obtain     because of        
     
       .  

Proposition 7. Let   be a vector lattice. If   
     
      in   then       

     
          for every the corresponding 

band projection of a projection band   in  .  

Proof: It is well known that        holds, and    is a lattice homomorphism (cf. [2, Thm.1.144]). Following 

from the inequality  

                                 

it is clear that       
     
         . 
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PARA-COSYMPLECTIC MANİFOLDLARDA YARI-EĞİK YARI-RİEMANN SUBMERSİYONLAR 

Esra BAŞARIR NOYAN 
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ORCID: 0000-0001-6535-7498 

 

ÖZET 

Diferansiyel geometride submersiyon teorisi, iki manifoldun geometrisini, aralarında tanımlanan düzgün bir 

dönüşüm yardımıyla, karşılaştırma olanağı sunan bir alandır. Bu bağlamda literatürde, çok sayıda 

submersiyon çeşidi tanımlandı ve çalışıldı. Verilen bir submersiyon için lifler kaynak manifoldun alt 

manifoldu olduğundan, alt manifold teorisindeki yaklaşımların bir çoğundan faydalanarak submersiyon 

teorisinde ilerlemeler kaydedilmiştir. Biz ise, bu çalışmamızda, alt manifold teorisinde var olan yaklaşımları 

da kullanarak, submersiyon teorisi için bir genelleme inşa ediyoruz. Çalışmamızda kaynak manifoldu para-

cosymplectic manifold alarak yarı-eğik yarı-Riemann submersiyonu tanımladık. Burada yarı-eğik 

submersiyonlar, eğik submersiyonların genelleştirilmiş versiyonudur. Ayrıca bu tip submersiyonlar için bazı 

örnekler sunuyoruz. Yarı-eğik yarı-Riemann submersiyon tanımındaki distribüsyonlar için integrallenebilme 

koşullarını inceledik. Bazı sonuçlar elde ediyoruz ve liflerin geometrisini inceliyoruz. Son olarak, bir para-

kosemplektik manifolddan bir yarı-Riemann manifolduna yarı-eğik yarı-Riemann submersiyonun 

harmonikliği için gerekli ve yeterli koşulu elde ederiz.  

Anahtar Kelimeler: Para-cosymplectic manifold, yarı-Riemann submersiyon, Yarı-eğik submersiyon 

SEMI-SLANT PSEUDO-RİEMANNİAN SUBMERSIONS FROM  PARA- COSYMPLECTIC 

MANIFOLDS 

ABSTRACT 

The theory of Riemannian submersion is an area in differential geometry that gives a chance to compare the 

geometries of two manifolds with a smooth map between them. In this sense, many kinds of Riemannian 

submersions are defined and studied. Since the fibers are the submanifold of the total manifold for a given 

submersion, advances have been made in submersion theory, making use of many of the approaches in 

submanifold theory. In this study, we establish a generalization for submersion theory by using the 

approaches available in submanifold theory. We introduce on semi-slant pseudo-Riemannian submersion by 

taking the total manifold as para-cosymplectic manifold. We know that a semi-slant submersion is the 

generalized version of a slant submersion. Also, we provide some examples of such submersions. We 

examined the integrability conditions for distributions in the definition of semi-slant pseudo-submersion. We 

obtain some results and investigate the geometry of foliations. We also investigate the geometry of leaves of 

the distributions. Finally, we obtain necessary and sufficient condition for the harmonicity of semi-slant 

pseudo-submersion from a para-cosymplectic manifold onto a pseudo-Riemannian manifold. 

Keywords: Para-cosymplectic manifolds, pseudo-Riemannian submersion, semi-slant submersion 
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PARA-COSYMPLECTIC UZAY FORMLARDA YARI-EĞİK YARI-RİEMANN SUBMERSİYONLAR 

Esra BAŞARIR NOYAN 

Dicle University, Faculty of Science, Department of Mathematics, Sur, Diyarbakır 

ORCID: 0000-0001-6535-7498 

ÖZET 

Eğrilik kavramı diferensiyel geometride ve özellikle Riemann geometrisinde, konunun geometrik içeriğinin 

analitik, cebirsel veya topolojik yapılardan farklılaştırılmasında temel kavramdır. Eğrilik ile ilgili bilgi Riemann 

eğrilik tensöründe saklıdır. Çalışmamızda kaynak manifoldu para-cosymplectic manifold alarak yarı-eğik yarı-

Riemann submersiyonu tanımladık. Daha sonra para-cosymplectic manifold için yarı-Riemann eğrilik tensörünü 

ve kesit eğriliğini tanımladık. Bu  para-cosymplectic  uzay formlarını  kullanarak bi-kesit,  Ricci  ve skalar 

eğrilikler üzerinde sonuçlar elde ettik. Son olarak  uzay formların Einstein  manifoldu olup olmadığını araştırdık. 

Anahtar Kelimeler: Para-cosymplectic manifold, yarı-Riemann submersiyon, Yarı-eğik submersiyon, Para-

cosymplectic uzay form 

SEMI-SLANT PSEUDO-RİEMANNİAN SUBMERSIONS İN PARA- COSYMPLECTIC SPACE 

FORMS 

ABSTRACT 

The notion of curvature is the basic notion in differential geometry and especially in Riemannian geometry, in 

the differentiation of the geometric content of the subject from analytical, algebraic or topological structures. The 

information about the curvature is hidden in the Riemann curvature tensor. We introduce on semi-slant pseudo-

Riemannian submersion by taking the total manifold as para-cosymplectic manifold. After, we define the pseudo-

Riemann curvature tensor and the sectional curvature for the para-cosymplectic manifold. Using these para-

cosymplectic space forms we obtained results on bi-section, Ricci and scalar curvatures. Finally, we examined 

whether the space forms are Einstein manifolds. 

Keywords: Para-cosymplectic manifolds, pseudo-Riemannian submersion, semi-slant submersion, Para-

cosymplectic space form 
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ÖZET 

Bu çalışma nötrosofik normlu uzayların kaba küme yaklaşımıyla birlikte değerlendirildiği bir çalışmadır. Klasik 

kaba küme yaklaşımı Pawlak tarafından 1982 yılında tanımlanmış olup fuzzy kaba kümeler ise 1990 yılında 

Dubois ve Prade tarafından çalışılmıştır. Thomas ve Nair, 2011 yılında kaba intuitionistic fuzzy kümeleri 

tanımlamıştır. Kaba nötrosofik kümeler ise Broumi ve diğerleri tarafından 2014 yılında tanımlamıştır. 

Bileşenlerin bağımlı ya da bağımsız olma durumuna göre Smarandache’ ın verdiği tanım dikkate alınarak beş 

bileşenli nötrosofik kümelerin fermatean yapılara uygulanması ile çalışacağımız uzay kurulmuştur. Bu uzay 

üzerinde temel küme işlemleri ve örnekleri verilmiş daha sonra denklik bağıntıları kullanılarak beş parçalı kaba 

fermatean nötrosofik kümeler inşa edilmiştir. Yaklaşım uzayı üzerinde kümelerin kapsama ve birleşim gibi bazı 

önemli özellikleri tanımlanmıştır. Diğer taraftan Phu tarafından verilen kaba yakınsaklık kavramı Aytar 

tarafından istatiksel yakınsaklığa aktarılmıştır. Akçay ve Aytar tarafından fuzzy sayı dizilerine taşınan kaba 

yakınsaklık kavramı, bu sayılar üzerinde istatistiksel açıdan Debnath ve Rakshit tarafından incelenmiştir. 

Intuitionistic fuzzy normlu uzaylarda kaba istatiksel yakınsaklık ise Antal ve diğerleri tarafından 2021 yılında 

çalışılmıştır. Bu kavramın nötrosofik normlu uzaylara taşınması ise Bilgin tarafından 2022 yılında yapılmıştır. 

Bununla birlikte Senapati ve Yager fuzzy fermatean kümeleri tanımlamış ve önemli küme işlemlerini 

incelemiştir. Fermatean nötrosofik kümeler ilk olarak Sweety ve Jansi tarafından 2021 de tanımlanmış olup 2022 

de Bilgin ve diğerleri tarafından modifiye edilmiştir. Bu çalışmalar dikkate alınarak beş parçalı fermatean kaba 

kümeler yardımıyla nötrosofik normlu uzaylar kurularak istatiksel yakınsaklığa ilişkin önemli teorik bilgiler 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Fermatean Nötrosofik Küme, Kaba Nötrosofik Küme, Kaba Fermatean Nötrosofik Normlu 

Uzaylar 

PENTAPARTITIONED ROUGH FERMATEAN NEUTROSOPHIC NORMED SPACES 

ABSTRACT 

This study is a study in which neutrosophic normed spaces are evaluated together with the rough set approach. 

The classical rough set approach was defined by Pawlak in 1982, and fuzzy rough sets were studied by Dubois 

and Prade in 1990. Thomas and Nair defined rough intuitionistic fuzzy sets in 2011. Rough neutrosophic sets 

were described by Broumi et. al. in 2014. Considering the definition given by Smarandache according to whether 
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the components are dependent or independent, the space we will work with has been established by applying the 

five-component neutrosophic sets to fermatean structures. Basic set operations and examples are given on this 

space, then five-part rough fermatean neutrosophic sets are constructed using equivalence relations. Some 

important properties of sets such as coverage and union are defined on the approximation space. On the other 

hand, the concept of rough convergence given by Phu was transferred to statistical convergence by Aytar. The 

concept of rough convergence carried to fuzzy number sequences by Akçay and Aytar has been statistically 

examined by Debnath and Rakshit on these numbers. Rough statistical convergence in intuitionistic fuzzy 

normed spaces was studied by Antal et. al. in 2021. The transfer of this concept to spaces with neutrosophic 

norms was made by Bilgin in 2022. However, Senapati and Yager defined fuzzy fermatean sets and examined 

important set operations. Fermatean neutrosophic sets were first described by Sweety and Jansi in 2021 and 

modified by Bilgin et. al. in 2022. Considering these studies, important theoretical information about statistical 

convergence will be given by establishing neutrosophic normed spaces with the help of pentapartitioned 

fermatean rough sets. 

Keywords: Fermatean Neutrosophic Set, Rough Neutrosophic Set, Rough Fermatean Neutrosophic Normed 

Spaces            

1. INTRODUCTION AND PRELIMINARIES 

Florentin Smarandache first introduced the concept of neutrophisophic logic and neutrophisofic set in 1995. In 

fact, it is a generalization of the neutrophic set, classical sets, fuzzy set, intuitive fuzzy set, and interval-valued 

fuzzy set. In the neutrophic approach, uncertainty is measured explicitly and truth can be free of uncertainty and 

falsehood. This is especially important in many applications where it is necessary for solving daily life problems. 

The neutrosophic set approach, which provides a different perspective for the solution of many daily life 

problems, has become an important field in which mathematicians collaborate with researchers from different 

fields.After the classical rough set approach defined by Pawlak was transferred to fuzzy sets and intuitionistic 

fuzzy sets, with the rapid development of neutrosophic sets, it was also applied to neutrosophic structures by 

Broumi et. al. Fuzzy fermatean sets were described by Senapati and Yager, and Fermatean neutrosophic sets 

were first described by Sweety and Jansi in 2021. This definition was modified by Bilgin et. al. and an 

application was made on the decision-making process. 

After Aytar’s study, in which the concept of rough convergence was evaluated together with statistical 

convergence, a new door was opened for researchers working in the field. The study in which rough statistical 

convergence was examined on fuzzy number sequences was followed by a study by Antal et. al. in 2021 on 

Intuitionistic fuzzy normed spaces. 

In this study, with the help of Smarandache's definition based on whether the components are dependent or 

independent, the application of penta-component neutrosophic sets to rough fermatean structures using 
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equivalence relations is examined. Basic set operations and examples are given on this space, and then some 

important properties of sets such as coverage and union are defined on the approximation space. Finally, with the 

help of penta-part fermatean rough sets, neutrosophic normed spaces will be established and statistical 

convergence definition and important theorems will be given on this space. 

Definition 1.1 (Smarandache, 1995) A neutrosophic set   over a fixed set   is defined as follows: 

                             , where                  are the truth, indeterminacy and falsity 

membership functions respectively. 

Definition 1.2. (Das & Pramanik, 2020) Let   be a fixed set. Then, a pentapartitioned neutrosophic set   (in 

short P-NS) over   is defined as follows:  

                                          

where                                     are the truth, contradiction, ignorance, unknown, falsity 

membership values of each    . So, for all    ,                                   if 

truth, falsity, contradiction, ignorance, unknown are independent components.  

But for all    , truth, falsity are dependent components and contradiction, ignorance, unknown are 

independent components and  so  

                                    

Now, we give (   ) and (   ) it should be noted that there are different definitions for this sets but we use as in 

Definition 1.3 

Definition 1.3. (Das & Pramanik, 2020) Let   be a fixed set. Then, (   ) and (   ) on   are defined as 

follows: 

(i)                        ; 

(ii)                        . 

For pentapartitioned neutrosophic set general set operations is given in [Das and Pramanic, 2020]. 

Remark 1.1. (Das, et.al.2022) Let   be a P-NS. Clearly,          . 

Definition 1.4. ((Sweety & Jansi 2021) and (Bilgin et. al. 2022)) Let      ,                      

demonstrate the degree of membership indeterminacy and non-membership of all     to  . A Fermatean 

neutrosophic set   has the form                                so that membership and non-membership 

are dependent components and indeterminacy is an independent component sc.                     

  for all    ,        
       

       such that      
    

       
        

Definition 1.5 (Broumi, et al. 2014) Let   be any non-empty set. Suppose Ʀ is an equivalence relation over  . 

For any non-null subset   of  , the sets 
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are called the lower approximation and upper approximation, respectively of  , where the pair         is 

called an approximation space. This equivalent relation   is called indiscernibility relation. The pair      

              is called the rough set of   in  . Here      denotes the equivalence class of   containing  . 

2. Pentapartitioned Fermatean Neutrosophic Set 

Definition 2.1 Let   be a fixed set. Then, a pentapartitioned fermatean neutrosophic set (in short P-FNS)   on 

  is defined as follows:  

                                          where      ,      ,      ,                   are the 

truth, contradiction, ignorance, unknown, falsity membership values of each    . Then,               

                   , for all    . Here             are dependent components and 

                  is an independent component for all     also, for all    ,        
       

     

  such that         
    

       
        

Definition 2.2 Let           
              

       
                 and 

          
              

       
                 be two P-FNSs on   and let    

           are 

dependent components and           
       

    is an independent component for all      Then,       iff 

   
       

                     
       

       
       

                 , for all    . 

Example 2.1. Consider two P-FNS                                                     and 

                                                    over a fixed set        . Then,    . 

Definition 2.3. Let           
              

       
                 and 

          
              

       
                 be two P-FNSs on  . Then, the intersection of    

and    is  

                 
       

                               
       

        

         
       

                             . 

Example 2.2. Consider two P-FNSs                                                     and   

                                                  over        . Then, the intersection of   and   is     

                                                 . 

Definition 2.4. Let           
              

       
                 and 

          
              

       
                 be two P-FNSs on  . Then, the union of    and    

is  

                 
       

                               
       

        

         
       

                             . 
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Example 2.3. Consider two P-FNSs                                                     and   

                                                over        . Then, their union is 

                                                   . 

Definition 2.5. Let           
              

       
                 be a P-FNS over a fixed set  . 

Then,   
                

         
       

       
         . 

Example 2.4. Let                                                     be a P-FNS over        . Then, 

                                                        . 

3. Pentapartitioned Rough Fermatean Neutrosophic Sets  

Definition 3.1. Let                                           be a P-FNS on  . and    
           

are dependent components and           
       

    is an independent component for all      Also let Ʀ be 

an equivalence relation on  . Then, the lower approximation        and the upper approximation        of   

in the approximation space       are defined as follows: 

                                                                    

                                                                    

where 

                                                                    

                                           ,  

                                                                     

                                           . 

So,                                                  and  

                                                . 

Also, for all    ,        
          

       such that        
          

          
       and 

       
          

       such that        
          

          
     3. 

Clearly, lower approximation        and the upper approximation        are the P-FNSs over  . The pair 

            is said to be a pentapartitioned rough fermatean neutrosophic set (in short PR-FNS) in the 

approximation space      . 

Here, the operators “ ” and “ ” means “max” and “min” or operators respectively.  
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Example 3.1 Let                          be a fixed set. Let Ʀ be an equivalence relation, where its partition 

of   is given by                                 . Suppose that 

                                                                                

                                                                                                      

be a R-P-FNS over  . Then, the lower approximation and upper approximation set of the R-P-FNS   is 

                                                                                   

                                                                                                      

and                                                                                    

                                                                                                       

Therefore, 

                                                                                            

                                                                                                       

                                                                                                        

                                                                                

is a PR-FNS in      . 

Definition 3.2 Let                  be a PR-FNS in the approximation space      . Then, the 

complement of                  is defined as follows: 

                   ,where  

                                                                       and  

                                                                      . 

Example 3.2. Let                  be a PR-FNS in the approximation space       as it is shown 

Example 3.1. Then the complement of      is                    , where,  

                                                                                    

                                                                                                      

and                                                                                     

                                                                                                       

Definition 3.3 Let                  and                  be two PR-FNSs in the approximation 

space      . Then, the intersection and union of the PR-FNSs      and      are defined as fallows: 
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                       and                       , 

where, 

                                                                                            

    :     ,   ; 

       

                                                                                     

    :     ,   ; 

                                                                                            

    :     ,   ; 

and 

       

                                                                                     

    :     ,   . 

Definition 3.4 Let                  and                  be two PR-FNSs in the approximation 

space       and                and      are P-FNSs Then we define the following 

i.           iff           and           

ii.           iff           and           

iii.                                 

iv.                                 

Proposition 3.7 If                  and                  be two PR-NSs in the approximation space 

      such that    , then           

i.                  

ii.                  

Proof: (i)                                
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Similarly, 

                              

                              

                              

                              

Thus,  

                 

We can also see that 

                 

Hence, 

                 

(ii) proof is similar to the proof of (i). 

Remark 3.1 Let                  be a PR-FNS in the approximation space       and           are P-

FNSs. Then, 

            
 

,             
 

and           doesn't necessarily have to be. 

Example 3.3 Let                  be a PR-FNS in the approximation space       as it is shown Example 

3.1.  

                                                                                

                                                                                                      

be a PR-FNS over  . Then, the lower approximation and upper approximation set of the PR-FNS   is 

                                                                                   

                                                                                                      

and                                                                                    
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and                                                                                     

                                                                                                      

       
 

                                                                               

                                                                                                      

and        
 

                                                                               

                                                                                                      

Example 3.4: 

Let              be a fixed set. Let Ʀ be an equivalence relation, where its partition of   is given by     

              . Suppose that 

                                                                               

be a R-P-FNS over  . Then, the lower approximation and upper approximation set of the R-P-FNS   is 

                                                                                    

and                                                                                     

                                                                                

                                                                                     

and                                                                                      

       
 

                                                                                

and        
 

                                                                                

4.       Statistical Convergence in PR-FNS 

Definition 4.1 Let   and   show the continuous tnorm and continuous tconorm, respectively.   be a linear 

spaces on  . A Pentapartitioned Fermatean Neutrosophic Normed (shortly P-FNN) is a notation of the form  

                                              where        denote the truth degree,       denote the 

contradiction degree,       denote the ignorance degree,       denote the unknown degree and       denote 

the falsity degree of   on   satisfies following conditions:  

For all      ,  

i. For every                                               , 

       
       

       and         
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ii. For every                                                   . 

iii. For every     , 

                                                                   ,           

     . 

iv. For each    , 

              
 

   
 ,               

 

   
                 

 

   
                 

 

   
 ,          

     
 

   
 . 

v. For every         , 

                                      , 

                                     , 

                               , 

                                

                               . 

vi.                 is continuous non-decreasing function,                 and         are continuous non-

increasing function. 

vii.                ,                , 

                                               . 

viii. If    , then          ,          ,          ,           and          . 

In this case,                         is called Pentapartitioned Fermatean Neutrosophic Normed Spaces 

(P-FNNS).   

Definition 4.2 Let                        is a P-FNNS. A sequence      is called statistical convergence 

with respect to P-FNN, if there exist     such that the set 

                                      

                                            

or equivalently 

                                     

                                            

has natural density zero, for every     and    . Namely,  
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Therefore, we write               or            . The set of statistical convergence sequences with 

respect to P-FNN, will be denoted by      .  

Lemma 4.1 Let   be a P-FNNS. The following statements are equivalent, for every        , 

i)                

ii)       
 

 
                               

 

 
                         

    
   

 

 
                            

   

 

 
                         

       
 

 
                         . 

iii)      
 

 
                                           

                                                         

iv)       
 

 
                               

 

 
                         

    
   

 

 
                            

   

 

 
                         

    
   

 

 
                           

v)                                             

                                                 

                      

Theorem 4.1 Let   be a P-FNNS. If      is PFNN, then               is unique. 

Proof Suppose that                and                for      . Choose    . Then, for a given 

                      and      . For any    , let’s write the following set: 
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We know that               . Then using the Lemma 4.1, for all      density of these sets 

                                         
                      

Further, since we get               , using the Lemma 4.1, for      density of these sets 

                                         
                      

Let 

                                                                     

     
         

                            

Then observe that                which implies                 . Then, we have five possible 

situations, when take              : 

i.                         , 

ii.                        , 

iii.                        , 

iv.        
         

       , 

v.                        . 

Firstly, consider (i). Then we have 

                       
 

 
             

 

 
                 

and so since                    

                                 

Using the (1), for all      we obtain                where     is arbitrary. That is,       is 

obtained. (ii) can be shown in the same way. 

For the situation (iii), if we take                          then we can write 
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Using      , we can see that              . For all      we obtain              , where 

    is arbitrary. Thus      . The proof can be completed by showing the others in the same way. 

Theorem 4.2 Let   be a P-FNNS. If           in P-FNNS, then             . 

Proof If          , then, for every         there exist a number     such that              

                                                                       for all 

   . Therefore, the set  

                                        

                                                  

has at most finitely many terms. Hence, since every finite subset of   has density zero, 

   
   

 

 
                                           

                                                       

This completes the proof. 

Definition 4.3. The sequence      is called statistically Cauchy with respect to P-FNN. If there exists       , 

for every         and     such that 

                                                

                                                             

has ND zero. 

Theorem 4.3 If a sequence      is statistical convergence sequences in P-FNNS, then it is statistical Cauchy in 

P-FNNS. 

Definition 4.4   is called statistically complete P-FNNS , if every statistical Cauchy P-FNN sequences is 

statistical converges P-FNN sequences. 

Theorem 4.4 Let   be a PFNNS. Then   is statistical complete P-FNN. 

Definition 4.5 Let                        be a P-FNNS. A sequence      in   is said to be rough 

convergent to     for some non-negative number   if there exists      for every     and         such 

that  

                                  

                                                 

for all     . 
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Definition 4.6 Let                        be a P-FNNS. A sequence      in   is said to be rough 

statistically convergent to     for some non-negative number   if for every     and         such that  

                                           

                                                       

It is denoted by                or             . The set of rough statistical convergence sequences with 

respect to PR-FNN, will be denoted by       . 

Definition 4.7 Let                        be a P-FNNS. A sequence      in   is said to be rough 

statistically bounded for some non-negative number   if for every     and         there exists a real number 

  such that  

                                   

                                           

5. RESULTS 

In this study, as a result of combining the rough set approach with the pentapartitioned neutrophic sets, sets were 

constructed to carry the fermatean structure. The dependency or independence of the components has shaped the 

definitions we will give, and with the help of equivalence classes, the basic properties of the sets are shown and 

the normed space construction that will carry the properties of all these structures has been made. This study can 

be evaluated from different perspectives using different types of convergence as (Olmez and Aytar, 2021). Our 

work has been completed with the definition of Rough statistical convergence and its properties. (Riaz et. al., 

2022 a, b, c, d; Pamucar et. al., 2019, 2020, 2021; Naeem et. al. 2019; Wei et. al. 2022) and (Bilgin et. al. 2022) 

resources can be used for the applications of this study to daily life problems. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, sanayi ve elektronik sektörünün birçok alanında kullanılan bakır ve kobalt metalleri bir arada eşit 

molar oranda kullanılarak alaşım üretimi ve mikroyapı özellikleri araştırılmıştır. Co50Cu50 alaşımı ark ergitme 

tekniği kullanılarak külçe olarak üretilmiştir. Üretilen alaşımın mikroyapı özellikleri X-ışını kırınımı (XRD) ile 

incelenmiştir. Mekanik özellikleri Vickers mikrosertlik ile incelenmiştir. XRD analizinde alaşımın kristal yapısı, 

fazları ve birim hücre boyutları belirlenmiştir. XRD analizinde 2θ= 43.36˚, 44.28˚, 50.44˚ ve 74.18˚ kristal 

pikleri gözlenmiştir. Co50Cu50 alaşımına ait Co(YMK)+Cu(YMK) fazı tespit edilmiştir. Cu(YMK) için kübik 

yapıda 3.6130 Å, ve Co(YMK) kübik yapıda 3.5440 Å olarak birim hücre boyutları belirlenmiştir. Alaşımın 

teorik yoğunluğu 8.95g/cm
3
 olarak hesaplanmıştır. Kompozisyon oranları %53 Co ve %47 Cu oranları 

hesaplanmıştır. Co50Cu50 alaşımının Vickers mikrosertlik değeri 214HV olarak hesaplanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Co50Cu50, Ark ergitme, XRD, Vickers mikrosertlik 

INVESTIGATION OF THE MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF Co50Cu50 ALLOY  

ABSTRACT 

In this study, alloy production and microstructure properties were investigated by using copper and cobalt metals, 

which are used in many areas of industry and electronics, together in equal molar ratio. Co50Cu50 alloy was 

produced as ingots using the arc melting technique. The microstructural properties of the produced alloy were 

investigated by X-ray diffraction (XRD). Mechanical properties were investigated with Vickers microhardness. 

In XRD analysis, the crystal structure, phases and unit cell dimensions of the alloy were determined. Crystal 

peaks of 2θ= 43.36˚, 44.28˚, 50.44˚ and 74.18˚ were observed in XRD analysis. Unit cell sizes were determined 

as 3.6130 Å for Cu(YMK) cubic structure and 3.5440 Å for Co(YMK) cubic structure. The theoretical density of 

the alloy was calculated as 8.95g/cm
3
. Composition ratios of 53% Co and 47% Cu were calculated. The Vickers 

microhardness value of Co50Cu50 alloy was calculated as 214HV. 

Keywords: Co50Cu50, Arc melting, XRD, Vickers microhardness 
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1. GİRİŞ 

CoCu alaşımları, yüksek sıcaklık direnci, yüksek sertlik ve yüksek aşınma direnci özelliklerinden dolayı 

havacılık ve endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır [1,2]. Bilimin, teknolojinin ve özellikle elektronik 

sanayisinin gelişmesi için birçok teknik ve kompozisyonda bu tür alaşımların araştırılması hızla devam 

etmektedir [3,4]. Genel olarak, kobalt bakır alaşımları döküm veya toz metalurji teknolojisi ile üretimleri 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Kobalt (Co) ve Bakır (Cu) alaşımları külçe veya toz şeklinde farklı kullanım alanlarına 

hizmet etmektedir. Ancak külçe olarak CoCu alaşımlarının üretimi kontrol edilmesi ve eriyiğin döküm 

sıcaklığına, soğutma hızına ve üretim tekrarlanabilirliğinin olması bakımından döküm tekniğinin farklı türleri ile 

üretimlerin yapılması güncelliğini korumaktadır [5,6]. Literatürde kobalt ve bakır kullanılarak üretilen alaşım 

kompozisyonlarına örnek olarak, Co32.4Cr-32W25Ni5V5 C0.6 [7],   Co87B13 [8], Co40Fe22Ta8B30 [9], 

Fe50Co30Ni20 [10], 97Co -3Mg [11] ve Co-20Cu [12] literatürde rapor edilmiştir. Bakır metalinin sertliğinin 

artırılmasında kobalt kullanımı literatürde bildirilmiştir. Bu çalışmada, vakumlu ark ergitme tekniği ile Co50Cu50 

alaşımı üretilmiştir. Alaşımın mikroyapı özellikleri XRD ve mekanik özelliği Vickers mikrosertlik testi ile 

araştırılmıştır. 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

2.1. Deneysel Çalışmalar 

Bu çalışmada, Edmund Bühler MAM-1 marka ark ergitme cihazı ile Co50Cu50 (% atomik) külçe alaşımı 

üretilmiştir. Alaşımın üretiminde %99 saflıkta bakır ve kobalt elementleri kullanılmıştır. Külçe alaşımlar 

analizler için metalografik işlemler yapılmıştır. Külçe alaşımların faz analizi X-ışını kırınımı (XRD) Panalytical 

Philips X’Pert PRO marka cihaz ile, 40 kV ve 30 mA, monokromotik CuKα radyasyonu (λ = 0.154056 nm), 10º 

den 90º’ ye kadar 0.01º adım aralığında ve her adımda 1 s bekletilerek yapılmıştır. Alaşımların mikrosertlikleri 

değerlerini belirlemek için Shimadzu HMV-2 model mikrosertlik cihazı kullanılmıştır. Ölçümler, 100gr yükte 10 

s bekletilerek gerçekleştirilmiştir. Her numune için 10 farklı yüzeyden ölçüm yapılmış ve ortalamaları alınmıştır. 

2.2. Deneysel Sonuçlar 

Alaşım üretiminde kullanılan saf bakır ve kobalt metalleri XRD analiziyle incelenerek kristalografik bilgiler elde 

edilmiştir. İlk olarak XRD kütüphanesinden referans no 98-005-5490 olan Cu elementinin kristalografik bilgileri; 

kristal sistem kübik kristal grup Fm-3m, uzay grup numarası 225, teorik olarak hesaplamalı yoğunluk değeri 8.95 

g/cm
3 
olduğu belirlenmiştir. Cu elementinin XRD analizi sonucunda tespit edilen piklerinin miller indisleri ve 2θ 

ve kristal düzlemler arası mesafeler Tablo 1’de verilmiştir. Cu elementinin XRD grafiği Şekil 1’de 

görülmektedir. Şekil 1’de grafik içerisinde lattice parametreleri verilmiştir. İkinci olarak XRD kütüphanesinden 

referans no 98-006-1643 olan Co elementinin kristalografik bilgileri; kristal sistem hekzagonal, kristal grup 

P63/mmc, uzay grup numarası 194, teorik olarak hesaplamalı yoğunluk değeri 8.84 g/cm
3 
olduğu belirlenmiştir. 

Cu elementinin XRD analizi sonucunda tespit edilen piklerinin miller indisleri ve 2θ ve kristal düzlemler arası 
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mesafeler Tablo 2’de verilmiştir. Cu elementinin XRD grafiği Şekil 2’de görülmektedir. Şekil 2’de grafik 

içerisinde lattice parametreleri verilmiştir. 

Tablo 1. Cu elementinin miller indisleri ve 2θ ve kristal 

Peak list 

No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    1      2.08597    43.342     100.0 

  2    0    0    2      1.80650    50.479      45.8 

  3    0    2    2      1.27739    74.174      23.6 

 

Şekil 1. Saf bakır metalinin X Işını kırınımı sonucu  

Tablo 2. Co elementinin miller indisleri ve 2θ ve kristal 

Peak list 

No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    1    0      2.17026    41.579      24.0 

  2    0    0    2      2.03450    44.496      26.8 

  3    0    1    1      1.91491    47.440     100.0 

  4    0    1    2      1.48428    62.526      12.3 

  5    1    1    0      1.25300    75.870      11.7 

  6    0    1    3      1.15019    84.090      12.6 

 

Şekil 2. Saf bakır metalinin X Işını kırınımı sonucu  
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Ark ergitme tekniği kullanılarak üretilen Co50Cu50 alaşımının mikroyapı özellikleri X-ışını kırınımı (XRD) ile 

incelenmiştir. XRD sonucu Şekil 3’de verilmiştir. Alaşımın kristal yapısı, fazları ve birim hücre boyutları 

belirlenmiştir. XRD analizinde 2θ= 43.36˚, 44.28˚, 50.44˚ ve 74.18˚ kristal pikleri gözlenmiştir. Co50Cu50 

alaşımına ait Co(YMK)+Cu(YMK) ve Cu(YMK) fazları tespit edilmiştir. 

 

Şekil 3. Co50Cu50 alaşımının X Işını kırınımı sonucu  

 

Co50Cu50 alaşımının Cu(YMK) için kübik yapıda 3.6130 Å, ve Co(YMK) kübik yapıda 3.5440 Å olarak birim 

hücre boyutları belirlenmiştir. Alaşımın teorik yoğunluğu 8.95g/cm
3
 olarak hesaplanmıştır. Alaşımın 

kompozisyonun belirlenmesinde XRD analizi kullanılmıştır. Kompozisyon oranları %53 Co ve %47 Cu olarak 

hesaplanmıştır.  

Tablo 3. Co50Cu50 alaşımının kristalografik sonuçları 

No. Pos. 

[°2Th.] 

d-spacing 

[Å] 

FWHM Left 

[°2Th.] 

Crystallite Size only 

[Å] 

Micro Strain 

only [%] 

1 31.4311 2.84624 0.205 288.8938 0.492609 

2 43.3726 2.08629 0.1708 376.5828 0.277003 

3 44.3992 2.04041 0.1708 378.0196 0.269882 

4 50.5044 1.80715 0.205 307.948 0.293418 

5 74.2046 1.27799 0.3417 193.6093 0.330045 

 

Ark ergitme tekniği kullanılarak üretilen Co50Cu50 alaşımının mekanik özellikleri Vickers mikrosertlik ile 

incelenmiştir. Saf bakır metalinin literatürde mikrosertlik değeri ortalama yaklaşık 100HV ve saf kobalt 

metalinin mikrosertlik değeri ortalama yaklaşık 253HV olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada üretilen Co50Cu50 
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alaşımının ortalama Vickers mikrosertlik değeri 214 HV olarak tespit edilmiştir. Beklendiği üzere, Co50Cu50 

sertlik değeri bakır ve kobatın sertlik değerleri arasında olduğu görülmüştür. Bakır elemetine kobalt eklenmesi 

sonucu bakır metalinin sertlik değeri %114 artış görtermiştir. 

 

Şekil 4. Co50Cu50 alaşımının Vickers mikrosertlik sonuçları 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada, ark ergitme tekniği kullanılarak Co50Cu50 alaşımı külçe olarak üretilmiştir. Üretilen alaşımın 

mikroyapı özellikleri X-ışını kırınımı (XRD) ile incelenmiştir. Co50Cu50 alaşımın XRD analizinden 2θ= 43.36˚, 

44.28˚, 50.44˚ ve 74.18˚ kristal pikleri tespit edilmiştir. Ayrıca Co(YMK)+Cu(YMK) fazı gözlenmiştir. Co50Cu50 

alaşımın teorik yoğunluğu 8.95g/cm
3
 olarak hesaplanmıştır. Alaşım %53 Co ve %47 Cu olarak homojen olarak 

üretildiği doğrulanmıştır. Co50Cu50 mikrosertlik değeri 214HV olarak hesaplanmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, şekil hafızalı özellikler gösteren ve NiTinol olarak bilinen alaşım türlerinden olan NiTi alaşımına 

Cu (Bakır) eklenerek alaşımda mikroyapı gelişimi ve değişiminin araştırılması amaçlanmıştır. Ni50Ti25Cu25 

alaşımı vakumlu ark ergitme tekniği ile üretilmiştir. Alaşımın kristalografik ve mikroyapı özellikleri X-ışını 

kırınımı (XRD) ve taramalı elektron mikroskobunda (SEM) araştırılmıştır. Vickers mikrosertlik testi ile mekanik 

özellikleri incelenmiştir. XRD analizinde 2θ= 40.99˚, 43.05˚, 46.26˚, 50.41, 72.98˚, ve 74.18˚ kristal pikleri 

belirlenmiştir. Ni50Ti25Cu25 alaşımının ana matrisinde monoklinik fazı B19 ve östenit B2 fazları belirlenmiştir. 

SEM görüntülerinde mikroyapıyı oluşturan fazların dağılımının homojen olduğu gözlenmiştir. Vickers 

mikrosertlik değeri 731±18 HV olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ni50Ti25Cu25 alaşımı, mikroyapı, Vickers mikrosertlik. 

MICROSTRUCTURAL AND MICROHARDNESS PROPERTIES OF Ni50Ti25Cu25 ALLOY  

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the microstructure development and change in the alloy by adding Cu (Copper) to 

NiTi alloys, which are known as NiTinol, and show shape memory properties. Ni50Ti25Cu25 alloy is produced by 

the vacuum arc melting technique. The crystallographic and microstructural properties of the alloy were 

investigated by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). Mechanical properties were 

investigated by the Vickers microhardness test. Crystal peaks of 2θ= 40.99˚, 43.05˚, 46.26˚, 50.41, 72.98˚, and 

74.18˚ were determined in XRD analysis. Ni50Ti25Cu25 alloy has The monoclinic phase B19 and austenite B2 

phases were determined in the main matrix. In SEM images, it was observed that the distribution of the phases 

forming the microstructure was homogeneous. Vickers microhardness value was calculated as 731±18 HV. 

Keywords: NiTiCu alloy, microstructure, Vickers microhardness 

1. GİRİŞ 
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Şeklini hafızada tutma ve termomekanik ısıl işlem sonucu plastik olarak deforme olmuş malzemenin tekrar ilk 

şekline geri dönme yeteneği Şekil Hafızalı Alaşım (ŞHA) olarak tanımlanır [1,2]. ŞHA’lar temelde, alaşım 

sınıfında farklı bir tür olarak akıllı malzeme olarak sınıflandırılabilmektedir. Ticari ismi nitinol olan ve bileşimi 

NiTi olarak belirlenen alaşımlar ŞHA’ın önemini ortaya çıkarmıştır. NiTi alaşımları ve türevleri, yüksek 

sürünme, yüksek korozyon direnci , yüksek oksidasyon ve biyouyumluluk gibi özellikler göstermektedir [3–5]. 

Şekil hafıza özelliği gösteren alaşımlarda, yüksek sıcaklık östenit (kübik kristal yapı B2) östenit ve düşük 

sıcaklık martensit (monoklinik kristal yapı B19) gibi dönüşümün fazları meydana gelmektedir[6]. Alaşımların 

mikroyapılarında bu faz farklılıkları mekanik özelliklerden vickers mikrosertlik değerlerinde farklılık 

göstermekte östenit fazının sertlik değeri martensit fazından daha yüksek olduğu literatürde rapor edilmiştir. 

Literatürde ŞHA’ın mekanik özellikler ile mikroyapı arasında ilişkinin temelinin nedenleri araştırılmaya devam 

etmektedir [7–9]. Ayrıca, NiTi alaşımlarına üçüncü veya dördüncü yeni elementlerin ilavesinin ile yeni tür 

alaşımların keşfi büyük ilgi görmektedir [10,11]. Bu çalışmada, vakumlu ark ergitme tekniği ile Ni50Ti25Cu25 

alaşımı üretilmiştir. Alaşımın mikroyapı özellikleri XRD ve SEM incelenmiştir. Ayrıca Vickers mikrosertlik testi 

yapılmıştır. 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

2.1. Deneysel Çalışmalar 

Bu çalışmada, Edmund Bühler MAM-1 marka ark ergitme cihazı ile Ni50Ti50 ve Ni50Ti25Cu25 külçe alaşımları 

üretilmiştir. %99,5 saflıkta nikel, titanyum ve bakır elementleri kullanılmıştır. Külçe alaşımlar analizler için 

metalografik işlemler yapılmıştır. Külçe alaşımların faz analizi X-ışını kırınımı (XRD) Panalytical Philips X’Pert 

PRO marka cihaz ile, 40 kV ve 30 mA, monokromotik CuKα radyasyonu (λ = 0.154056 nm), 10º den 90º’ ye 

kadar 0.01º adım aralığında ve her adımda 1 s bekletilerek yapılmıştır. Alaşımların morfolojik özellikleri ZEISS 

EVO LS10 marka taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Alaşımların mikrosertlikleri değerlerini 

belirlemek için Shimadzu HMV-2 model mikrosertlik cihazı kullanılmıştır. Ölçümler, 100gr yükte 10 s 

bekletilerek gerçekleştirilmiştir. Her numune için 10 farklı yüzeyden ölçüm yapılmış ve ortalamaları alınmıştır. 

2.2. Deneysel Sonuçlar 

XRD analizinde, Ni50Ti50 alaşımının mikroyapısında B19 (NiTi monoklinik) ve B2 (NiTi östenit) fazları 

belirlenmiştir. Ayrıca Ni50Ti25Cu25 üçlü alaşımı B2 fazı ve Ni2Ti fazından oluştuğu XRD analizinde 

belirlenmiştir. Ek olarak Ti2Ni bileşiği alaşım içerisinde düşük oranda gözlemlenmiştir (Şekil 1). Ni50Ti25Cu25 

alaşımı incelendiğinde, B19 (NiTi monoklinik) ve B2 (NiTi östenit) fazları içerdiği ancak B19 (NiTi monoklinik) 

fazının oranının yüksek olduğu düşünülmektedir. Alaşımda Ti2Ni çökeltisi, Ni3Ti ve CuNi fazlarının olduğu 

XRD pikleri tespit edilmiştir (Şekil 2). Mikroyapısında ki değişimler alaşımın şekil hafıza özelliklerine etkisinin 

olduğu literatürde rapor edilmektedir. Ni50Ti50 alaşımına Cu elementinin eklenmesi ile alaşımda yeni fazların 
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oluşumu gözlenmiştir. Ayrıca bakırın eklenmesiyle alaşımda bulunan fazların oranlarında birincil fazın yüzde 

oranında artış olduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 1. Ni50Ti50 alaşımlarının XRD grafiği 

 

Şekil 2. Ni50Ti25Cu25 alaşımının XRD grafiği 
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Ni50Ti50 alaşımının morfojik yapısında ana matrisi B19 (NiTi monoklinik) ve B2 (NiTi östenit) fazları ve açık 

renkte görülen kısmi dendritik katılaşma olduğu görülmektedir (Şekil 3). Bunun yanı sıra Ni50Ti25Cu25 alaşımının 

mikroyapısında dendrit fazlar yerini eş eksenli tanelere ve Ti2Ni çökeltisi, Ni3Ti ve CuNi fazlarının olduğu SEM 

fotoğraflarında gözlenmiştir (Şekil 4). Ni50Ti25Cu25 alaşımının bazı bölgelerinde tane sınırlarında çökelti 

tanelerinin dağılmış olduğu belirlenmiştir. 

 

Şekil 3. Ni50Ti50 alaşımının SEM görüntüsü 

 

Şekil 4. Ni50Ti25Cu25 alaşımının SEM görüntüsü 

Alaşımların mikrosertlik testleri, Vickers uçlu Shimadzu HMV-2 model mikrosertlik cihazında, yapılmıştır. 

Ni50Ti50 (573HV) ve Ni50Ti25Cu25 (731HV) olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak NiTi alaşımına bakır ilavesi 

alaşımın sertlik değerini yaklaşık %27 oranında yükseltmiştir. Bu yükseliş sebebi olarak NiTi alaşımına bakır 

ilavesi ile mikroyapıda oluşan yeni faz ve faz dönüşümlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Şekil 5. Ni50Ti50 ve Ni50Ti25Fe25 alaşımlarının Vickers mikrosertlik sonuçları 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada, vakumlu ark ergitme tekniği kullanılarak ikili Ni50Ti50 ve üçlü Ni50Ti25Cu25 alaşımları üretilmiştir. 

Alaşımların mikroyapısına ve mekanik özelliklerine incelenmiştir. Ni50Ti50 alaşımının kristal yapısı B19 (NiTi 

monoklinik) ve B2 (NiTi östenit) fazlarına sahip olduğu XRD ile tespit edilmiştir. Ni50Ti25Cu25 alaşımının XRD 

analizinde Ni3Ti, Ni2Ti ve CuNi fazları belirlenmiştir. Ni50Ti50 alaşımının morfojik yapısında dendritik faz ve 

Ni50Ti25Cu25 alaşımında eş eksenli taneler ve çökeltiler olduğu SEM analizinde gözlenmiştir. Ni50Ti50 ve 

Ni50Ti25Cu25 alaşımlarının Vickers mikrosertlik sonuçları sırasıyla 573HV ve 731HV olarak hesaplanmıştır. 
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ÖZET 

Motorlu taşıtlar; baştan beri yolcu taşımacılığından ticarete kadar birçok alanda önemli bir yere sahiptir ve enerji 

tüketimleri açısından avantajlarına rağmen maliyet dezavantajı gün geçtikçe artmaktadır. Fosil yakıtlarının 

zamanla azalması, yol açtığı küresel kirlilik ve tüketim maliyetleri sebebiyle ülkeler enerji politikalarını 

değiştirerek fosil kaynaklı enerji tüketimini minimize etmeye çalışmaktadırlar. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

(TÜİK) 23.11.2022 verilerine göre; trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 26 milyon 229 bin 001’dir. 2022 yılı itibariyle 

dünyada bu sayı yaklaşık 1 milyar 446 milyondur. Dünyada taşıt üretimi ve satış verilerine bakıldığında bu 

sayıların ve beraberinde fosil enerji kullanımının daha da artacağını gözlenmektedir. Bu enerji kaynaklarının 

küresel kirliliğe yol açması ve yenilenebilir olmayışı mühendisler ve bilim insanlarını farklı yöntemler 

geliştirmeye ve azaltıcı çalışmalara yönlendirmiştir. Bunlar; toplu taşıma ve yenilenebilir enerji kullanan 

taşıtların geliştirilmesi, motorlarının küçültülmesi ve dış tasarımlarının düzenlenmesidir.  

Otomobil sektöründeki bu çalışmalar enerji tüketimiyle birlikte aracın yol tutuş ve hızlanma performanslarına da 

katkı sağlamaktadır. Aerodinamik kavramının otomobil sektöründe önem kazanmasıyla 1920’li yıllarda başlayan 

enerji tüketimini azaltma çalışmaları iki dönemde incelenmektedir. İlk dönemde otomobillerin gövdesi uzatılarak 

farlar ve çamurluklar gibi çıkıntı halindeki parçalar korunmuş, gövde yapısı daha yumuşak hatlara evrilmiş ve 

otomobilin ön yüzey alanı daraltılarak aerodinamik direnç katsayısı değeri yaklaşık 0,55’e kadar indirilmiştir. 

Sonraki dönemlerde korunan bu çıkıntılar gövdeye dahil edilmesiyle otomobil üzerindeki hava akışı daha kolay 

kontrol edilmiş ve aerodinamik direnç katsayısı, 0.45’e kadar indirilmiştir. 1973’de küresel petrol kriziyle birlikte 

otomobillerin enerji tüketimini azaltma çalışmaları daha fazla önem kazanmıştır. Otomobillerde aerodinamik 

dirençlerden kaynaklı kayıpları azaltmanın başlıca yolu, gövde tasarımında yapılan iyileştirmelerle sürükleme ve 

kaldırma katsayısı değerlerinin azaltılmasıdır. Tasarım iyileştirmelerle aerodinamik sürükleme katsayısı değeri, 

otomobillerde 0.25, otobüs ve minibüslerde 0.5’e kadar indirilmiştir. 

Altta bulunan motor, vites kutusu, egzoz sistemleri, güç aktarma organları hareket halindeyken hava akışını 

engelleyerek taşıtın altında negatif basınç oluşturmakta ve taşıtın yol tutuşunu, performansını ve viraj almasını 

olumsuz etkilemektedir. Yapılan çalışmalara göre bu dirençler yakıt tüketimini de arttırmaktadır. Taşıtın ön 

tarafındaki keskin kenarların, köşelerin yuvarlatılması, ızgara açıklıkları, hıza göre değişen jant aralıkları, yan 
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aynalar, taşıtın altındaki hava difüzörleri ve kanalları, arka cam açısının düzenlenmesi, gövde altının tamamen 

kapatılması gibi aerodinamik tasarımlar hava akışının daha düzgün iletilmesini sağlayacaktır. 

Bu çalışmada iki farklı şekilde modellenen taşıt, farklı hava akış hızlarında analiz edilerek, taşıt altının 

kapatılmasının aerodinamik katsayılar üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. Sonuçta aerodinamik kaldırma 

katsayısında yaklaşık %75 düşüş bulunmuştur. Bu da bize; taşıt alt gövdesinin kapatılmasıyla performansın 

iyileşeceğini ve enerji tüketiminin de azalacağını göstermektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalarla bu değerlerin 

daha da düşürülebileceği tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aerodinamik analiz, Kaldırma katsayısı 

CFD ANALYSIS OF THE EFFECTS OF UNDERBODY OF VEHICLE COVERING ON LIFT 

COEFFICIENT 

ABSTRACT 

Motor vehicles; From the beginning, it has an important place in many areas from passenger transportation to 

trade and despite its advantages in terms of energy consumption, its cost disadvantage is increasing day by day. 

Due to the decrease in fossil fuels over time, global pollution and consumption costs, countries are trying to 

minimize fossil-based energy consumption by changing their energy policies. According to the data of the 

Turkish Statistical Institute (TUIK) on 23.11.2022; The number of registered vehicles is 26 million 229 thousand 

001. By 2022, this number is approximately 1 billion 446 million in the world. When we look at the vehicle 

production and sales data in the world, it is observed that these numbers and the use of fossil energy will increase 

even more. The fact that these energy sources cause global pollution and are not renewable has led engineers and 

scientists to develop different methods and work on reducing them. These; development of vehicles using public 

transportation and renewable energy, downsizing their engines and arranging their exterior designs. 

These studies in the automobile sector contribute to the vehicle's handling and acceleration performances along 

with energy consumption. The efforts to reduce energy consumption, which started in the 1920s, with the concept 

of aerodynamics gaining importance in the automobile industry, are examined in two periods. In the first period, 

the body of the cars was lengthened, protruding parts such as headlights and fenders were preserved, the body 

structure evolved into softer lines, and the front surface area of the car was narrowed, reducing the aerodynamic 

drag coefficient value to approximately 0.55. By incorporating these protrusions, which were preserved in later 

periods, on the body, the air flow on the car was more easily controlled and the aerodynamic drag coefficient was 

reduced to 0.45. With the global oil crisis in 1973, efforts to reduce the energy consumption of automobiles 

gained more importance. The main way to reduce the losses caused by aerodynamic resistances in automobiles is 

to reduce the drag and lift coefficient values with the improvements made in the body design. With design 

improvements, the aerodynamic drag coefficient value has been reduced to 0.25 in cars and up to 0.5 in buses 

and minibuses. 
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The engine, gearbox, exhaust systems and powertrains at the bottom create negative pressure under the vehicle 

by preventing the air flow while in motion, negatively affecting the vehicle's handling, performance and 

cornering. According to studies, these resistors also increase fuel consumption. Aerodynamic designs such as 

sharp edges, rounding of corners in the front of the vehicle, grille openings, rim spacings that change according 

to speed, side mirrors, air diffusers and ducts under the vehicle, regulation of rear window angle, and completely 

closing the underbody will ensure that the air flow is transmitted more smoothly. 

In this study, the vehicle modeled in two different ways was analyzed at different air flow rates, and the effects of 

closing the vehicle under the aerodynamic coefficients were observed. As a result, approximately 75% decrease 

in aerodynamic lift coefficient was found. This is us; It shows that by closing the underbody of the vehicle, 

performance will improve and energy consumption will also decrease. It is estimated that these values can be 

further reduced with future studies. 

Keywords: Aerodynamic Analysis, Lift coefficient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 
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ÖZET 

Elektrikli araçların yaygınlaşması önündeki en büyük engel, bu araçlar için gerekli şarj istasyonlarının sayısının 

az olması ve şarj sürelerinin uzun olmasıdır. Araçlarda kullanılan bataryalarla ilgili çalışmalar batarya enerji 

yoğunluğunu arttırmak ve şarj süresini kısaltma üzerine yoğunlaşmıştır (Ruan, P., et al., 2022, Zhao, CD., et al., 

2022). Bunun yanında elektrikli araçların şarj istasyonlarının sayısının artması ve gelen araçların buradaki şarj 

üniteleri ile uyumlu standartlarda olmaları da kullanıcılar için önemlidir. Şarj sistemlerinin standartlardaki 

gelişmeler elektrikli araç sahipleri için kullanım kolaylığı, güvenlik, gidilecek rotanın belirlenmesinde esneklik 

ve şarj için harcanan bekleme süresinin de kısalmasını sağlayacaktır. Çalışmada, şarj sistemlerinde kullanılan 

standartlar, soket tipleri, AC / DC akım, gerilim, güç değerleri, vb. bilgilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araçlar, Şarj Standartları, SAE J1772, IEC 62196-2  

CHARGING STANDARDS OF ELECTRIC VEHICLES  

ABSTRACT 

The biggest obstacle to the widespread use of electric vehicles is the limited number of charging stations required 

for these vehicles and the long charging times. Studies on batteries used in vehicles have focused on increasing 

the battery energy density and reducing the charging time (Ruan, P., et al., 2022, Zhao, CD., et al., 2022). In 

addition, it is important for users that the number of charging stations for electric vehicles increases and that the 

incoming vehicles compatible with the charging units there. The developments in the standards of charging 

systems will provide ease of use, safety, flexibility in navigate the route to be taken and reducing the waiting time 

spent for charging for electric vehicle owners. In the study, standards used in charging systems, socket types, AC 

/ DC current, voltage, power values, etc. information is included. 

Keywords: Electrıc Vehicles, Charging Standards, SAE J1772, IEC 62196-2  

1. GİRİŞ 

Günümüz ulaşım araçlarının pek çoğunda, fosil yakıtlar ile çalışan içten yanmalı motor kullanmaktadır. Fosil 

yakıtların kullanımı, çevre kirliliğine ve buna bağlı olarak da canlıların sağlığına olumsuz etkiler yapmaktadır. 

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) küresel CO2 emisyonlarında 2000 seviyelerine kıyasla 2050 yılına 

kadar en az %50’lik bir azalmanın sınırlandırılması gerektiği sonucuna varmıştır. Bu hedef tüm CO2 emisyon 

kaynakları için belirlenmiş olsa da karbondioksit emisyonlarının %33’ünden sorumlu olan ulaşım sektörü, diğer 

sektörlerin çoğuna göre toplam sera gazı emisyonlarında artış göstermiştir (Annual energy Outlook, 2020). 
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Petrol temelli fosil yakıtların sınırlı bir kaynak olduğu bilinen bir gerçektir. Çok da uzak olmayan bir gelecekte 

bu kaynakların tükeneceği tahmin edilmektedir. Elektrikli araç teknolojisinin gelişmesi ve kullanımının 

yaygınlaşması, fosil yakıt tüketiminin azalmasını sağlayacaktır. 

Elektrikli araçlar hareket edebilmeleri için gereken enerjiyi iki şekilde sağlayabilir. Bunlardan ilki, araç içerisinde 

bulunan bataryada biriktirilen elektrik enerjisini motora ileterek hareketini sağlayan tamamen elektrikli araçlar. 

İkincisi ise kendisine gereken elektrik enerji ihtiyacını yine kendi karşılayan hibrit elektrikli araçlardır. Hibrit 

elektrikli araçlar bunu, içten yanmalı bir motor çalıştırarak yada hidrojen yakıt pili kullanarak sağlamaktadır. 

Ayrıca Plug-in hibrit olarak isimlendirilen hem prizden şarj edilebilen hem de içten yanmalı motora sahip hibrit 

elektrikli araçlar da mevcuttur. 

Elektrikli araçların bataryalarını şarj etmeleri için şarj istasyonları kullanılır. Şarj istasyonu sistemleri, elektrik 

enerji alt yapısı, tesisatı, üniteler ve bunların haberleşme alt yapıları ile komple bir sistemden oluşmaktadır 

(Birleştirici ve diğ, 2015). Şarj istasyonları ve araç ile bağlantıları için çeşitli standartlar geliştirilmiştir. Farklı 

ülkede kullanılan çeşitli standartlar mevcuttur. Bu standartlara örnek olarak SAE J1772,  IEC 62196-2 ve 

CHAdeMO verilebilir. Bu standartlarda araç bağlantılarında kullanılacak bağlantı soketlerinin yapısı, 

soketlerdeki uçların işlevleri, şarj gerilimi, akımı, maksimum güç, vb. değerler belirlenmektedir.  

Elektrikli araçların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Fakat yaygın bir kullanım düzeyine ulaşmamıştır. 

Elektrikli araçların yaygınlaşmasındaki en önemli engel bataryası boşalan araçların şarj edilebileceği şarj 

istasyonu sayısının az olması ve şarj sürelerinin uzun olmasıdır. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de yaklaşık 

olarak her iki otomobile bir şarj istasyonu düşmektedir. (Bayram, B. (2019).). Yapılan yatırımlar ile şarj 

istasyonu sayısının artması ve teknolojik gelişmeler ile şarj sürelerinin kısalması elektrikli araç sayısının 

artmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacaktır. 

2. ŞARJ SİSTEMELRİ  

Elektrikli araçlardaki şarj yöntemlerini iki temel başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; kablolu ve kablosuz 

şarjdır. Bunlara ilave olarak batarya değiştirme de elektrikli araç için gerekli elektrik ihtiyacını karşılama 

yöntemlerinden biri olarak söylenebilir.  

Kablolu şarj, en çok kullanılan şarj yöntemidir. Kablosuz şarj sistemlerinin henüz yeni bir teknoloji olması, şarj 

hızlarının yavaş olması, kablolu şarjın en çok tercih edilen yöntem olmasının başlıca sebepleridir. Kablolu şarj 

sistemleri, elektrik enerjisi alt yapısını, tesisatını, araçlara enerji akış ve kontrolünü gerçekleştiren üniteleri ve 

bunların haberleşme alt yapısını kapsayan komple bir sistemdir. Kablolu şarj yönteminde, şarj kontrol ünitesi 

aracın üzerinde veya şarj istasyonunda olabilir. Şarj kontrol ünitesi araç üzerinde olan sistemler genellikle daha 

yavaş hızda şarj sağlamaktadır. Şarj kontrol ünitesi araç dışında olanlar ise hızlı şarj yapabilecek özelliklerde 

tasarlanırlar. IEC 62196 gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilen bu tip şarj sitemlerinde, güvenliğin 

sağlanması en önemli unsurlardandır. 
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Kablolu şarj üniteleri, araca elektrik enerjisinin aktarımında teknik alt yapı ve insan sağlığı açısından güvenli 

şekilde gerçekleştiren ekipmanlardır. Şarj ünitelerinin yapısı Avrupa, Amerika ve Japonya gibi çeşitli yerlerde 

farklılıklar gösterir. Bu şarj ünitelerindeki bir diğer önemli farklılık da ünitenin DC veya AC şarj türünde 

olmasıdır.  

Elektrik enerjisini araçların üzerinde depolamak için farklı türlerde bataryalar kullanılabilir. Li-ion, Ni-MH, 

süper kapasitörler bunlara örnek olarak sayılabilirler. Bu türler içerisinde Li-ion piller en çok tercih edilen pil 

türüdür. Araçta bunlardan hangisi kullanılırsa kullanırsın, batarya türlerinin tamamı DC gerilimle şarj 

olmaktadırlar. Bazı araçlar şarj için AC gerilim kullanırken bazıları da DC gerilim kullanmaktadır. Sonuçta tüm 

batarya türleri DC gerilim ile şarj olduğu için araca şarj için AC gerilim bağlantısı yapılsa da araç içerisindeki bir 

doğrultucu, uygulanan AC gerilimi DC gerilime dönüştürmektedir.  

Elektrikli araçlar ister AC ister DC gerilimle şarj olsunlar, tümünde bir batarya şarj modülü bulunmaktadır. Bazı 

araçlarda küçük bir çanta büyüklüğünde iken bazılarında bunun 4-5 katı büyüklüğünde olabilir. Şarj modülünün 

büyüklüğü, gücü ile orantılıdır.  

Bir de DC gerilimle şarj olan araçlar vardır. DC gerilim ile şarj yapan şarj istasyonlarına elektrik altyapısı 

aracılığı ile AC gerilim gelmektedir. AC gerilim, bu şarj istasyonu içerisinde doğrultulmaktadır. Burada DC 

gerilim seviyesi, 300V - 800V gibi yüksek değerlerde olabilir. Bu gerilim aracın bataryalarında depolanmaktadır. 

Bataryalarda depolanan bu yüksek gerilim, aracı hareket ettiren motorlarda kullanılmaktadır. Araçların 

pencereleri, kapı kilidi, gösterge paneli, radyo, vb. yerlerde gerekli olan 12V DC gerilim araç içerisindeki bir 

DC/DC dönüştürücü ile sağlanmaktadır.  

 

Şekil 2.1 -  Tesla Model S standart 100kWh batarya paketi (https://insideevs.com) 
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Elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar, modüllerden meydana gelmektedir (Şekil 2.1). Bu modüller ise 3,7V 

nominal gerilim değerine sahip Li-ion pillerden (Şekil 2.2) oluşmaktadır. Yukarıda bahsedilen 300V - 800V gibi 

yüksek değerlerde gerilimleri depolayabilmeleri için bu piller seri bağlanır. 

 

Şekil. Panasonic NCR18650 3,7V 3400mA Li-ion pil 

 

AC gerilimle şarj olan araçlarda kullanılan doğrultucuların (AC/DC dönüştürücülerin) kapasiteleri, sabit şarj 

istasyonlarındakilerle kıyaslandığında oldukça düşüktür. Bu nedenle AC gerilimle şarj olan araçların şarj süreleri 

genellikle DC gerilimle şarj olanlardan uzundur. Tabi ki şarj süresini etkileyen tek faktör şarj geriliminin AC 

yada DC olması değildir. Batarya kapasitesi, şarj akımı gibi şarj süresine etki eden daha pek çok faktör vardır. 

Hem AC hem DC gerilim ile şarj olabilen araçlar da mevcuttur. Bu araçlar AC gerilimle şarj olurken kendi 

çerisindeki doğrultucuyu kullanarak gelen AC gerilimi doğrultmaktadır. 

2.1 AC ŞARJ SEVİYELERİ 

İki farklı AC şarj seviyesi vardır. Bunlar ‘AC Seviye 1’ (AC Level 1) ve ‘AC Seviye 2’ (AC Level 2) şarj 

seviyeleridir. ‘AC Seviye 1’ şarj Amerika’daki prizlerdeki 110 - 120 voltluk standart gerilime dayanarak 

oluşturulmuştur. Güç değeri arabanın şarj akımı ile çarpılarak hesaplanmaktadır. Bazı arabaların şarj akımı 8 

amper gibi düşük bir değere sahiptir. Burada şarj gücü; 120 Volt x 8 Amper = 9600 Watt alarak hesaplanabilir. 

Çoğu araçta şarj seviyesi ayarlanabilir. Araç bataryasının evdeki prizden şarj edilmesini sağlamak için akım 

değeri mümkün olan en düşük seviyeye ayarlanmıştır. Böylece evde, apartmanda şarj cihazı fişe takıldığında 

sigorta atmaz. ‘AC Seviye 2’ şarj 208 - 240 voltluk gerilim ve maksimum 80A akım değerine göre 

oluşturulmuştur. ‘AC Seviye 1’ 1,92 kW ve ‘AC Seviye 2’ 19,2 kW değerine kadar güçlerde şarj için 

kullanılabilir. 

2.2 DC ŞARJ SEVİYELERİ 

Bu yöntemde yüksek gerilimli bataryalar doğrudan DC gerilimle şarj edilmektedir. Eğer batarya DC gerilimle 

şarj oluyor ise şarj esnasında araçtaki AC/DC dönüştürücü devre dışı bırakılır ve batarya doğrudan dışarıdan 

gelen DC gerilimle şarj edilir. Böylece araç içerisindeki AC/DC dönüşümü esnasındaki güç kayıpları da oluşmaz. 
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DC şarj ünitelerinde iki farklı güç seviyesi mevcuttur. Maksimum 48 kW değerinde ‘DC Seviye 1’ (DC Level 1) 

şarj ve maksimum 400 kW değerinde ‘DC seviye 2’ (DC Level 2) şarj düzeyi vardır. DC şarj istasyonlarının 

çoğu ‘DC seviye 2’ şarj ünitesidir.  

3. ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ŞARJ İÇİN KULLANILAN BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ 

3.1 SAE J1772 TYPE 1 BAĞLANTI SOKETİ 

SAE J1772 standardında geliştirilen bağlantı tipidir. Bu tip bağlantı sadece AC gerilim ile şarj imkanı 

vermektedir. Üzerinde 5 adet bağlantı ucu bulunmaktadır. (Şekil3.1) 

  

Şekil 3.1 SAE J1772 Type 1 bağlantı soketi. (www.wikipedia.org) 

Üst kısım yer alan (L1) ve (N) uçları (Faz ve Nötr uçları) aracı AC gerilimle şarj ederken güç aktarımının 

yapıldığı uçlardır. Bu soket sadece 1 fazlı AC gerilimde şarja izin vermektedir.  Bu bağlantı soketini kullanan 

‘Seviye 1’ şarj sistemlerinde AC 120V gerilim değeri kullanılırken, ‘Seviye 2’ şarj sistemlerinde AC 240V 

gerilim kullanılmaktadır.  Güvenlik amacıyla topraklama için (PE) (Protective Earth) ucu kullanılmaktadır.  

(PP) (Proximity Pilot) ucu; Araç ile şarj istasyonu arasındaki bağlantı kablosunun akım taşıma kapasitesini şarj 

istasyonuna bildirir. Kablo kesitine göre akım taşıma kapasitesi de değişmektedir.  

Type 1 standardının eski versiyonunda şarj için kullanılan fişin sokete takılı olup olmadığını tespiti için (PD) 

(Proximity Detection) ucu kullanılmaktadır. Bu uçtan gelen sinyal ile şarj ünitesi, aracın sisteme bağlı olduğunu 

anlamaktadır. Bu bağlantı kesildiğinde şarj sistemi bağlantının kesildiğini fark edip şarj akımını kesmektedir.  

‘Seviye 2’ şarj ile birlikte şarj akımları 400A gibi çok yüksek değerlere çıkabilmektedir. İçerisinden bu kadar 

yüksek akım geçişi esnasında fişin soketten çıkarılması, akımın geçtiği kontaklarda ark oluşmasına sebep olur. 

Yüksek akımda meydana gelen ark, kontakların yanmasına, yapışmasına yada erimesine sebep olabilir. Soketin 

plastik kısımlarında da yanma, kavrulma, kırılma gibi sorunlara yol açabilir. Yani şarj esnasında fişin soketten 

çıkarılması istenmeyen ve tehlikeli bir durumdur. Sıralanan bu olumsuz olayların oluşmaması için şarj 

durdurulduktan sonra fişin soketten çıkarılması gerekir. Şarj için kullanılan soketlerin çoğunda fişi yerinden 

çıkartmak için basılması gereken mekanik bir buton vardır. (şekil 3.2). Fiş ancak bu butona bastıktan sonra 
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yerinden çıkartılabilir. Fiş içerisindeki mekanik bir düzenek bu butona basıldığında (PD) ucunun bağlantısını 

keser. Şarj akımının akışı kesilir ve şarj işlemi durur. Böylece fiş emniyetli bir şekilde yerinden çıkartılabilir. 

 

Şekil 3.2 Elektrikli araçların şarjı için kullanılan bağlantı fişlerini yerinden çıkarmak için basılması 

gereken butonlar. 

 

(CP) (Control Pilot) ucu; araç şarj istasyonuna bağlandığında, şarj akımının ne olacağı ile ilgili veriyi şarj 

istasyonuna iletir. Burada iletişim için 1kHz frekanslı PWM sinyali kullanılmaktadır. 

 

3.2 CCS COMBO 1 BAĞLANTI SOKETİ 

     

Şekil 3.3 CCS Combo 1 bağlantı soketi 

Bu bağlantı soketi hem AC hem de DC gerilim ile şarjı desteklemektedir. Soketin üst kısmı SAE J1772 Type 1 

Bağlantı Soketi ile aynıdır. Alt kısmında yer alan iki bağlantı ucu (DC+) ve (DC-); araç DC gerilim ile şarj 

olurken gücün aktarıldığı uçlardır.  

3.3 IEC 62196-2 TYPE 2 BAĞLANTI SOKETİ 

Bu bağlantı soketi özellikle Avrupa birliğinde yaygın kabul görmüş bir bağlantı tipidir. 3 Faz AC gerilim ile şarj 

imkanı sağlamaktadır. İstenirse 1 fazlı olarak da kullanılmaktadır. 1 fazlı kullanıldığında 480V gerilim, 80A akım 

değerine çıkabilmektedir. 3 fazlı kullanımında 500V gerilim ve her faz için 80A akım değerine kadar 

kullanılabilmektedir.  
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Şekil 3.4 IEC 62196-2 Type 2 Bağlantı Soketi 

(L1), (L2), (L3) uçları 3 fazlı alternatif gerilim için kullanılmaktadır. (N) ucu nötr bağlantısı içindir. 

(CP) ve (PP) uçları, Type 1 bağlantıdaki ile benzer işlevleri yerine getirmektedir. 

3.4 CCS COMBO 2 BAĞLANTI SOKETİ 

Bu soketin üst kısmı IEC 62196-2 Type 2 şeklindedir. Fakat 3 faz ve nötre ait uçlar çıkartılmıştır (Şekil 3.5).  

Soketin üst kısmında CP, PP ve PE ile gösterilen uçlar bulunmaktadır. Soketin alt kısmında (DC+) ve (DC-); araç 

DC gerilim ile şarj olurken gücün aktarıldığı uçlardır.  

 

    

Şekil 3.5 CCS Combo 2 bağlantı soketi 

3.5 CHAdeMO 

Japon otomotiv üreticileri tarafından geliştiren bir bağlantı standardıdır. Japonya’da yoğun kullanımı olmakla 

birlikte Avrupa ve Amerika’da az sayıda yeni araçta kullanılmaktadır.  CHAdeMO standardı DC gerilim ile şarjı 

desteklemektedir. İlk nesil CHAdeMO bağlantılar 500V gerilim, 125A akım ile 62,5kW güç aktarımı imkânı 

sunabilmektedir. Bu standardın ikinci nesil 1000V gerilim 400A akım ile 400kW değerinde güç transferine 

imkân vermektedir. Ayrıca CHAdeMO standardında çift yönlü güç akışı, yani hem şarj istasyonundan araca hem 

de araçtan istasyona enerji transfer etmek mümkündür. 
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Şekil 3.6 CHAdeMO bağlantı soketi 

4. Sonuç  

Elektrikli araçların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu araçları şarj etmek için kullanılan şarj istasyonu adedi ve 

bu istasyonlardaki şarj ünitelerinin sayısı yeterince yüksek değildir. Elektrikli araç sahipleri, özellikle gidecekleri 

uzun mesafeler için yol üzerindeki şarj istasyonları konusunda endişe yaşamaktadırlar. Aracını şarj etmek için 

durduğu bir şarj istasyonundaki araç bağlantı standardının, kullandıkları araç ile uyumlu olması gerekmektedir.  

Aksi durumda aracını şarj edememe ve yolda kalma ihtimali doğmaktadır. Bu nedenle sürücülerin önceliği 

gidecekleri yere en kısa yoldan gitmek değil yolda şarjsız kalmadan gidebilecekleri bir rota belirlemek 

olmaktadır.  

Şarj sistemlerinin standartlaşması ve bu standartlardaki gelişmeler elektrikli araç sahipleri için kullanım 

kolaylığı, güvenlik, gidilecek rotanın belirlenmesinde esneklik ve şarj için harcanan bekleme süresinin de 

kısalmasını sağlayacaktır.  
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ÖZET 

Anten tasarımı yapılırken, anten yapısı ve sistemin karmaşıklığı arttıkça simülasyon programlarıyla istenilen 

anten performansının elde edilmesi için gereken süre de karmaşıklıkla orantılı olarak artar. Bu makale 

çalışmasının amacı; makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak oluşturulan modeller ile daha kısa sürede 

simülasyon verilerine karşılık gelen güvenilir sonuçlar elde edilmesidir. Makine öğrenmesi tekniklerinin 

uygulanabileceği çok yüksek frekans (Ultra High Frequency – UHF) bandında çalışan referans bir radyo 

frekanslı tanımlama (Radio Frequency IDentification - RFID) okuyucu antene ait tasarım seçilmiş ve tek bantta 

çalışan bu antenin UHF ve kablosuz yerel alan ağı (Wireless Local Area Network -WLAN) frekanslarının 

ikisinde birden çalışabilecek şekilde çift bantlı hale dönüştürülerek, referans antenin yeniden tasarlanması 

hedeflenmiştir. 3 boyutlu simülasyon programı kullanılarak referans tasarıma ait dört farklı geometrik 

parametrenin belirli aralıklarda değiştirilmesiyle, 625 örnekten oluşan veri seti oluşturulmuştur. Random Forest, 

Gradient Boosting, Bayesian Ridge ve Polynomial Regresyon algoritmaları oluşturulan veri setine uygulanmış ve 

algoritmaların performansları birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Random Forest algoritmasının, %99,96 R
2
 ve 

0,0004 MSE ile antenin giriş portu saçılım parametresi tahmininde diğer algoritmalar arasında en yüksek 

performanslı algoritma olduğu tespit edilmiştir ve bu algoritma kullanılarak makine öğrenmesi modeli 

oluşturulmuştur. Makine öğrenmesi modeli ile 867 MHz ve 2,45 GHz frekansları için giriş portu saçılım 

parametresinin en başarılı sonucu verdiği parametre seti belirlenmiştir. Bu parametre seti kullanılarak simülasyon 

tekrarlanmış, referans olarak seçilen ve sadece UHF bandında çalışabilen RFID okuyucu anteninin geometrik 

parametreleri, makine öğrenmesi modelinden alınan parametre seti ile değiştirilmiş ve UHF ve WLAN frekans 

bantlarının her ikisinde çalışabilecek şekilde yeniden tasarlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, Anten Tasarımı, Regresyon, Saçılım Parametresi 

DUAL BAND RFID READER ANTENNA DESIGN WITH MACHINE LEARNING TECHNIQUES 

ABSTRACT 

While designing the antenna, as the antenna structure and complexity of the system increase, the time required to 

obtain the desired antenna performance with simulation programs increases in proportion to the complexity. The 
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aim of the this paper; is to obtain reliable results corresponding to the simulation data in a shorter time with the 

models created by machine learning algorithms. The design of a reference Radio Frequency IDentification 

(RFID) reader antenna operating in the Ultra High Frequency (UHF) band, where machine learning techniques 

can be applied, has been selected and it is aimed to redesign the reference antenna by converting this single-band 

antenna to dual-band so that it can operate in both UHF and Wireless Local Area Network (WLAN) frequencies. 

Using a 3D simulation program, a data set of 625 samples was produced by altering four different geometric 

parameters of the reference design at predetermined intervals. Random Forest, Gradient Boosting, Bayesian 

Ridge and Polynomial Regression algorithms were applied to the created data set and the performances of the 

algorithms were compared with each other. Random Forest algorithm, with 99.96% R2 and 0.0004 MSE, was 

found to be the highest performance algorithm among other algorithms in estimating the antenna input port 

scatter parameter, utilizing this approach, a machine learning model was produced. With the machine learning 

model, the parameter set in which the input port scattering parameter gives the most successful result for 867 

MHz and 2.45 GHz frequencies has been determined. The simulation was repeated using this parameter set, the 

geometric parameters of the RFID reader antenna, which was selected as a reference and could only work in the 

UHF band, were changed with the parameter set taken from the machine learning model, and it was redesigned to 

work in both UHF and WLAN frequency bands. 

Keywords: Machine Learning, Antenna Design, Regression, Scattering Parameters            
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ÖZET 

Cu2ZnSnS4 (CZTS) ince filmler, doğada bol miktarda bulunan ve toksik olmayan Cu, Zn, Sn ve S gibi 

elementlerden meydana gelmekte ve güneş pili teknolojisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca CZTS ince 

filmlere farklı elementlerin katkılanması ve kompozisyon oranlarının değiştirilmesi gibi yöntemlerle elektronik 

ve optik özellikleri de kayda değer ölçüde geliştirilebilmektedir. Bu çalışmada bor elementinin teknolojik 

malzemelerde kullanım miktarının artırılabilmesi amacıyla borun CZTS kristalinin mekanik ve elektronik 

özelliklerine olan etkisi araştırılmıştır. Aynı şartlarda fosfor elementi de CZTS kristaline katkılanarak sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. Bu amaçla malzemelerin elektriksel, optik ve mekanik özelliklerinin belirlenebilmesi için 

kuantum ilkeleri kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. CZTS kristalinin temel durumdaki yapısal özellikleri FP-

LAPW (Full potential linearly augmented plane wave) yöntemiyle DFT (Density functional theory) metodu 

kullanılarak hesaplanmıştır. Temel durum enerjisini hesaplanmak amacıyla GGA-PPE değişim korelasyon 

fonksiyonu kullanılırken yapıların hacim, kafes sabiti ve bulk modülü değerleri Murnaghan denklemi yardımıyla 

hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalarda CZTS kristaline bor ve fosfor katkılanması sonucunda kafes yapılarında 

meydana gelen distorsiyonun %0.72 değerinin altında olduğu tespit edilmiştir. CZTS kristalinin elektriksel 

özellikleri incelendiğinde ise normalde p tipi yarı iletken özellik gösteren CZTS kristali bor ve fosfor ilavesi ile 

birlikte n-tipi dejenere yarı iletken özellik göstermeye başlamıştır. Ayrıca CZTS kristaline yapılan bor ve fosfor 

ilavesinin bant aralığını düşürdüğü ve iletkenliği arttırdığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, CZTS ince filmine 

bor ve fosfor katkısının fotovoltaik performansı artırıcı değil azaltıcı etki yaptığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Cu2ZnSnS4, Elektronik Özellikler, Band Gap, Wien2k 
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INVESTIGATION OF PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE FOR BORON AND PHOSPHORUS 

DOPED CZTS THIN FILMS USİNG IN-SLICO METHODS 

ABSTRACT 

Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films consist of non-toxic elements such as Cu, Zn, Sn and S, which are abundant in 

nature and are widely used in solar cell technology. In addition, the electronic and optical properties of CZTS 

thin films can be improved considerably by methods such as doping different elements and changing the 

composition ratios. In this study, in order to increase the amount of use of boron element in technological 

materials, the effect of boron on the mechanical and electronic properties of the CZTS crystal was investigated. 

Under the same conditions, the phosphorus element was also doped to the CZTS crystal and the results were 

compared. For this purpose, calculations were made using quantum principles to determine the electrical, optical 

and mechanical properties of materials. The structural properties of the CZTS crystal at the ground state were 

computed using a DFT with full potential linearly augmented plane wave (FP-LAPW) method. In order to 

calculate the ground state energy, while using the GGA-PPE exchange correlation function the volume, lattice 

constant and bulk modulus values of the structures were calculated with the help of Murnaghan equation. In this 

study, it was determined that the distortion in the lattice structures as a result of the contribution of boron and 

phosphorus to the CZTS crystal was below the value of 0.72%. When the electrical properties of the CZTS 

crystal are examined, the CZTS crystal, which normally shows p-type semiconductor properties, started to show 

n-type degenerate semiconductor properties with the doping of boron and phosphorus. It was also concluded that 

the doping of boron and phosphorus to the CZTS crystal reduces the band gap and increases conductivity. As a 

result, it was found that doping of boron and phosphorus to the CZTS thin film, the effect of the photovoltaic 

performance did not increase but decrease. 

Keywords: Cu2ZnSnS4, Electrical Properties, Band Gap, Wien2k 

1. GİRİŞ 

Cu2ZnSnS4 (CZTS) ince filmler, hem elektronik ve optik özellikleriyle ön plana çıkan hem de doğada bol 

miktarda bulunan ve toksik olmayan bakır (Cu), çinko (Zn), kalay (Sn) gibi elementlerden meydana gelmeleri 

nedeniyle literatürde kapsamlı bir şekilde incelenmişlerdir (Ahmoum et al., 2018; Cao et al., 2020) 
1
. CZTS ince 

filmlerin bant aralığı enerjisi, ideal bant aralığı enerjisine (1.34 eV) oldukça yakın olan 1.5 eV değerindedir. 

Buna ek olarak CZTS’in görünür bölgede yüksek optik soğurma katsayısına sahip olması (105 cm
-1
) güneş pilleri 

için uygun bir malzeme olmasını sağlamaktadır (Kistanov et al., 2020). CZTS iki tip tetragonal kristal yapıya 

sahiptir. Bunlar sırasıyla I-42m ve I-4 uzay grubuna sahip kesterit ve stannit yapılarıdır. Ayrıca CZTS ince 

filmler, Cu boşluklarının varlığından dolayı p tipi yarı iletken özelliğe sahiptirler (Ahmoum, Boughrara, et al, 

2020). CZTS’in hesaplanmış foto-dönüştürme verimliliği %30.2 olmasına rağmen deneysel olarak bulunan en 
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yüksek verimlilik %11.5’tir (Ahmoum, Boughrara, et al., 2020). Bu sonuç CZTS yapısının verimli bir güneş pili 

elde etme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu sebeple deneysel çalışmalarda düşük verimin sebebi 

önemli bir araştırma konusudur. CZTS ince filmlerin hazırlık aşamasında ve üretimi sırasında atmosferik koşullar 

nedeniyle safsızlıklar oluşabilmektedir.  

CZTS yapısını sentezlemek için sol-jel (Guo et al., 2017), sprey (Maldar et al., 2017), spin-coating (Ahmoum, 

Chelvanathan, et al., 2020) gibi birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler yardımıyla sodyum (Na), fosfor 

(P), oksijen (O), karbon (C), bor (B) gibi safsızlık elementleri çözelti ortamına girebilmektedir. Guo vd. sol-jel 

yöntemini kullanarak CZTS sentezi gerçekleştirmiş ve sentezlenen yapıda yaklaşık olarak %20 oranında C 

elementi bulunduğunu bildirmişlerdir (Guo et al., 2017). Başka bir çalışmada ise spin-coating yöntemi 

kullanılmış ve CZTS yapısında %9.31 oranında karbon elementi tespit edilmiştir (Ahmoum, Chelvanathan, et al., 

2020). Galvanik kaplama işleminde, çözeltiye metal iyonları sağlamak için metal tuzları kullanılmaktadır. Bu 

tuzlar P, C, O vb. elementleri içerebilmektedirler. Literatürde, C (Ahmoum, Boughrara, et al., 2020), Na (Xiao et 

al., 2015)ve K gibi safsızlıkların, kristal yapının elektronik ve optik özelliklerine etkisi teorik olarak 

araştırılmıştır. 

Bilgisayar kaynaklarının ve özel hesaplama tekniklerinin gelişmesiyle birlikte, bu alanda yeni bir yaklaşım ortaya 

çıkmıştır. Bu yaklaşımda deneysel çalışmalardan önce kuantum varsayımları uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

teknikler ile yapılan denemeler, hammadde kayıplarını azaltmak ve yeni malzemelerin imalatında zamandan 

tasarruf etmek mümkün olmaktadır. Ayrıca, bu araçlar birçok fiziksel olguyu anlamaya da yardımcı olmaktadır. 

GGA (Generalized gradient approximation), LDA (Local density approximation), PBE0 (Perdew–Burke-

Ernzerhof), HSE (Heyd–Scuseria–Ernzerhof) ve B3LYP (Becke, 3-parameter, Lee–Yang–Parr) gibi çeşitli 

fonksiyonlar deneysel çalışmalarla neredeyse uyumlu sonuçlar vermektedir (Ranjan et al., 2020; Ranjan & 

Chakraborty, 2020). Ahmoum vd. (Ahmoum, Boughrara, et al., 2020) teorik yaklaşımları kullanarak fiziksel 

olguları anlamak için karbonun CZTS yapısındaki etkisini araştırmışlardır. Bu amaçla farklı bölgelerine karbon 

elementi katkılanan CZTS yapısının kafes parametrelerini, elektronik bant yapısını ve oluşum enerjisini 

incelemişlerdir. Ayrıca karbon elementinin fotovoltaik performansa olan etkisini de araştırmışlardır.Bu çalışmada 

da bor ve fosfor elementlerinin I-4 uzay grubuna sahip kesterit yapıdaki CZTS kristali üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Kafes parametrelerindeki bozulma, bant aralığı yapısı, oluşum enerjileri ve mekanik özellikler 

tartışılmıştır. 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

2.1. Hesaplama Yöntemi 

Temel durumdaki CZTS kristalinin yapısal özellikleri, FP-LAPW (Full potential linearly augmented plane wave) 

yöntemiyle DFT (Density function theory) metodu kullanılarak hesaplanmıştır. Temel durum enerjisini 

hesaplamak için ise GGA-PBE değişim korelasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Yapıların hacmi, kafes sabiti ve 
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bulk modülü Murnaghan denklemi yardımıyla hesaplanmıştır. Katof enerjisi -6.0 Ry olarak belirlenmiştir. Süper 

hücredeki her elementin tek bir pozisyonu için BCu, BZn, BSn, PCu, PZn ve PSn olarak adlandırılan, B ve P 

elementleri ile yer değiştirmesi sonucu oluşan katkılama modelleri oluşturulmuştur. Süper hücre yapısı 64 atom 

(32 S atomu, 8 Sn atomu, 8 Zn atomu ve 16 Cu atomu) içeren 2x2x1 boyutunda oluşturulmuştur. Oluşturulan 

yapıların mekanik ve elektronik özellikleri Wien2k 21.1 programı ile hesaplanmıştır. 

2.2. Hesaplama Sonuçları 

Çalışmada öncelikle süper hücre yapısındaki saf CZTS kristali ve bor ve fosfor katkılanmış CZTS kristallerinin 

geometrik optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Yapıların kafes parametreleri (a, c) ve distorsiyon hesaplamaları 

yapılarak Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde bor ve fosfor katkılanmış yapıların kafes parametresi 

değerlerinin saf CZTS’e göre azaldığı tespit edilmiştir. Bu durumun katkı elementleri ile yapıdaki elementler 

(Cu, Zn, Sn) arasındaki atom yarıçapı farkından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Tablo 1. Saf CZTS, CZTS-B (bor katkılanmış) ve CZTS-P (fosfor katkılanmış) yapılarının latis 

parametreleri ve distorsiyon oranları 

Model a [Å] c [Å] Distorsiyon [%] 

CZTS 5.49 10.99 - 

BCu 5.45 10.95 0.36 

BZn 5.46 10.94 0.45 

BSn 5.46 10.91 0.72 

PCu 5.44 10.99 0 

PZn 5.46 10.93 0.54 

PSn 5.46 10.92 0.64 

Ayrıca CZTS kristaline bor ve fosfor katkılanması sonucu atomik yarıçaplardaki farklılıklar sebebiyle meydana 

gelen distorsiyon Denklem 1 yardımıyla hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 

             
             

       
                                                                                              (1) 

Bu denklemde       katkılanan elementin (B veya P) c parametresini temsil ederken X(CZTS) saf CZTS 

kristalinin c parametresini temsil etmektedir. Hesaplama sonuçları incelendiğinde ise en yüksek distorsiyon 

değerinin kalay ve bor yer değişimi sonucu oluştuğu ve distorsiyon değerlerinin %0.72 tespit edilmiştir. En 

yüksek distorsiyon oranı %5 ‘in altında olduğundan CZTS kristaline bor ve fosfor katkılanması sonucunda 

yapının tetragonal yapıyı koruduğu yapının bozulmadığı bulunmuştur. 

Bulk modülüs değerleri incelendiğinde ise 70.66 GPa olan saf CZTS bulk modülüs değerinin 99.99 GPa değerine 

yükseldiği görülmüştür. Bu durum bor ve fosfor elementlerinin yapıya girmesiyle malzeme mukavemetinin 

arttığı yönünde değerlendirilmiştir. Ayrıca bor ve fosfor elementlerinin CZTS kristalinin mukavemetini arttırıcı 

bir potansiyeli olduğu düşünülmektedir. 
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Şekil 1. a) P atomunun Cu, Sn ve Zn atomları ile yer değiştirmesi sonucu yapıdaki bağıl oluşum enerji 

farkları b) B atomunun Cu, Sn ve Zn atomları ile yer değiştirmesi sonucu yapıdaki bağıl oluşum 

enerji farkları 

                                                                                                                      

X=Cu (bakır), Zn (çinko), Sn (kalay), S (sülfür) 

Y= B (bor), P (fosfor) 

Çalışmada oluşturulan yapıların bağıl oluşum enerjileri hesaplanmış olup Şekil 1'de verilmiştir. Öncelikle saf 

CZTS kristaline ait enerji değerleri hesaplanmış ve herhangi bir enerji değişimi olmadığından değer sıfır olarak 

grafiğe yansıtılmıştır. Ardından yapıdaki bakır atomu ile fosfor atomunun yeri değiştirilmiştir. Bu işlemin 

ardından fosfor ile katkılanmış yapı optimize edilmiş ve enerji değeri hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda 

çıkan değer ile saf CZTS’nin enerji farkı (2,68 eV) bulunmuştur. Sırasıyla bu işlem kalay (0,81 eV) ve çinko(-

0,23 eV) atomları içinde yapılmış ve değerler Şekil 1.a’ya aktarılmıştır. Aynı hesaplamalar bor atomun Cu (0,76 

eV), Zn (-0,79 eV), Sn (-0,82 eV) atomları ile değiştirilmesi sonuncunda da yapılmış ve değerler Şekil 1.b de 

gösterilmiştir. Bor ve Fosfor atomların katkılanmansıyla hesaplanan bağıl oluşum enerjisi sonucunda en kararlı 

yapının Çinko-Fosfor (-0,23eV), Çinko-Bor (-0,79 eV), Kalay Bor (-0,82 eV) atomlarının yer değiştirilmesi 

sonucu meydana geldiği gözlemlenmiştir. 
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Şekil 2.  Bor atomunun a) bakır, c) çinko, e) kalay; Fosfor atomunun b) bakır, d) çinko, f) kalay ile yer 

değişimi sonucunda oluşan bant ve dos grafikleri 

Bu çalışmada fosfor ve bor elementlerinin CZTS yapısının optik ve elektronik özellikleri üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Optimize edilen CZTS kristal yapısı üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda çizilen band 

yapıları ve DOS grafikleri Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2 incelendiğinde yapıya katkılanan elementler ile 

normalde p-tipi yarı iletken özellik gösteren saf CZTS kristalinin n-tipi dejenere bir yapı oluşturduğu ve 

metalimsi bir özellik göstermeye başladığı tespit edilmiştir.  İstisnai olarak Şekil 2. e de gösterilen bor atomunun 

kalay atomu ile yer değişimi sonucu oluşan yapının p-tipi özellik gösterdiği, bant aralığının daraldığı ve dejenere 

bir yapı oluştuğu görülmektedir. Bant tipinin veya aralığının değişmesi Burstein-Moss etkisi olarak bilinen ve 

yapıya katkılanan elementlerin yapının bant enerji aralığını değiştirmesi olarak tanımlanan etki ile 

açıklanabilmektedir (Ahmoum et al., 2020). 

3. SONUÇ 

 Normalde p tipi yarı iletken özellik gösteren CZTS kristali bor ve fosfor ilavesi ile birlikte n-tipi (bor-

kalay hariç) dejenere yapıya sahip özellik göstermeye başlamıştır. 

 Ayrıca CZTS kristaline yapılan bor ve fosfor ilavesinin bant aralığını düşürdüğü ve iletkenliği arttırdığı 

sonucuna varılmıştır.  

 CZTS ince filmine bor ve fosfor katkısının fotovoltaik performansı artırıcı değil azaltıcı etki yaptığı tespit 

edilmiştir. 

 Çalışma sonucunda CZTS kristalline bor ve fosfor katkılanması ile maksimum distorsiyon kalay ile bor 

atomunun yer değiştirildiği durumda meydana geldiği görülmüştür. Maksimum distorsiyon oranı %5’in 

altında olduğu için CZTS kristalinin tetragonal yapısını koruduğu sonucuna varılmıştır.  
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 Farklı atomların katkılanmansı sonucunda hesaplanan bağıl oluşum enerjisi ile en kararlı yapının çinko-

fosfor (-0,23eV), çinko-bor (-0,79 eV), kalay bor (-0,82 eV) atomlarının yer değiştirilmesiyle meydana 

geldiği gözlemlenmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, gövde borulu bir ısı değiştiricisinde Al2O3-H2O nanoakışkanının ısı transfer performansı farklı 

parametreler için sayısal olarak incelenmiştir. Nanoakışkan Reynolds sayısının ve giriş sıcaklığının ısı transfer 

etkinliğine olan etkisi sabit nanoakışkan hacimsel konsantrasyonu ve sabit parçacık çapında, laminer akış 

koşulları altında incelenmiştir. Nanoakışkan hızına bağlı Re sayısı (Re=200, 400, 600, 800) olarak ve 

nanoakışkan giriş sıcaklığı (Tgiriş=50, 60, 70, 80℃) olarak belirlenmiştir. Ansys Fluent Hesaplamalı Akışkanlar 

Dinamiği yazılımı kullanarak oluşturulan sayısal modelde 20 nm partikül çaplı %0,5 hacimsel konsantrasyonlu 

nanoakışkan, giriş sıcaklığı Tgiriş=80℃ değerinde sabit iken nanoakışkan Re sayısı kademeli azaltılmıştır. Re 

sayısı Re=800-200 aralığında azaltıldığında ısı transfer etkinliğinde toplamda %9 artış olduğu tespit edilmiştir. 

Sıcak akışkan giriş sıcaklığı Tgiriş=50-80℃ aralığında arttırıldığında ısı transfer etkinliğinin toplamda %4,8 arttığı 

belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar gelecekte, daha verimli ısı değiştiricilerin tasarımında 

kullanılabileceği değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nanoakışkan, gövde borulu ısı değiştiricisi, ısı transferi, Reynolds sayısı. 

NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER PERFORMANCE OF Al2O3/H2O 

NANOFLUID IN A SHELL-AND-TUBE HEAT EXCHANGER WITH DIFFERENT PARAMETERS 

ABSTRACT 

In this study, the heat transfer performance of Al2O3-H2O nanofluid in a shell and tube heat exchanger was 

numerically investigated for different parameters. The effects of nanofluid Reynolds number and inlet 

temperature on heat transfer effectiveness were investigated under constant nanofluid volume ratio and constant 

particle diameter, in laminar flow. The Re number depending on the nanofluid velocity (Re=200, 400, 600, 800) 

and the nanofluid inlet temperature (Tinlet=50, 60, 70, 80℃) were determined. In numerical model created using 

Ansys Fluent Computational Fluid Dynamics program, nanofluid with 20 nm particle diameter and 0.5% 

volumetric concentration, while the inlet temperature was constant at Tinlet = 80℃, the nanofluid Re number was 
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gradually decreased. It was determined that there was a 9% increase in heat transfer effectiveness when the Re 

number was decreased in the Re=800-200. It was obtained that the heat transfer effectiveness increased of 4.8% 

in total when the hot fluid inlet temperature was increased in Tinlet=50-80℃. It has been evaluated that the results 

obtained from this study can be used in the design of more efficient heat exchangers in the future. 

Keywords: Nanofluid, shell-and-tube heat exchanger, heat transfer, Reynolds number. 

1. GİRİŞ 

Isı değiştiriciler, sıcaklık farkına sahip bir veya daha fazla akışkan arasındaki enerji transferinin gerçekleştirildiği 

cihazlardır. Petrokimya, enerji üretimi ve ısı geri kazanım sistemleri gibi kimyasal proses endüstrilerinde 

soğutma, ısıtma ve malzeme faz değişimi için en etkili ve uygun ısı transferini sağlamanın bir yolu olarak 

kullanılmaktadırlar. Gövde borulu ısı değiştiriciler akışkanların gövde ve boru demetlerinden birbirlerine 

karışmadan karşıt, paralel ve çapraz akış düzenlerinde geçerken ısı transferinin iletim ve konveksiyon yoluyla 

endirekt olarak gerçekleştiği cihazlardır. Bu ısı değiştiriciler, optimum ısı yükü elde etmek için, boruların 

dizilimine, malzemesine, gövde içerisindeki; ara perdeye, perde mesafesine, perdenin kesim oranına, gövde 

malzemesine, uzunluğuna, çapına ve kullanılan akışkanların termofiziksel özelliklerine, göre esnek 

varyasyonlarla tasarlanmaktadırlar. Kılıç ve Efeoğlu [8] su, yağ ve etilen glikol gibi akışkanlar ısı değiştiricilerde 

kullanılan geleneksel akışkanlardır. Bu akışkanların ısı transferi kapasitelerinin düşük olması verimlerinin az 

olmasına neden olmakta ve daha az yer kaplayan küçük hacimlerdeki ısı değiştirici üretimlerini sınırlamaktadır. 

Yıllar geçtikçe artan enerji ihtiyacı ve üretim maliyetleri, minimum basınç düşüşünde yüksek ısı transfer 

kapasitesine sahip ısı değiştiricilere olan talebi artırmıştır. Kılıç ve Gökçek [8] Nanoakışkanlar; son yıllarda yeni 

tip ısı transferi akışkanı geliştirme çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Nanoakışkanlar, ısı 

transferinde kullanılan baz akışkanların ısıl iletkenliğinin arttırılması amacıyla içerisine 1-100 nm parçacık 

boyutlarındaki katı metalik nanopartiküllerin (Cu, Al, Fe, Au, Ag), metalik olmayan nanopartiküllerin (Al2O3, 

CuO, TiO2, SiO2, Fe3O4, SiC) ve karbon nanotüplerin belirli hacimsel oranlarda koloidal karıştırılması ile elde 

edilen yeni tip akışkanlardır. Oluşan bu yeni karışımın ısı transferi kapasitesi geleneksel akışkanlara göre oldukça 

yüksektir. Khatoon vd. [11] gövde borulu ısı değiştiricide nanoakışkanın termofiziksel özelliğinin, baz sıvıdaki 

CuO ve Al2O3'ün hacimsel konsantrasyonunun bir fonksiyonu olduğu gözlemlemişlerdir. Katı partiküllerin 

nanoakışkandaki türbülansı arttırdığını, dolayısıyla toplam ısı transfer katsayısı değerlerinin her iki çözelti için 

sudan daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca CuO-H2O nanoakışkanının toplam ısı transfer katsayısının 

Al2O3-H2O nanoakışkanından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Nusselt sayısı nanopartiküllerin hacimsel 

konsantrasyonu ile artış göstermiştir. Reynolds ve Prandtl sayıları ise, baz sıvıdaki nanopartiküllerin hacimsel 

oranlarının artmasıyla birlikte azalış göstermiştir. Al2O3 ve CuO nanopartikülleri baz sıvının ısıl özelliklerini 

olumlu yönde etkilemiş, ancak çözeltideki konsantrasyonlarının artmasıyla ısı transfer alanının azaldığı 

gözlenmiştir. Akışkandaki nanopartiküller, baz sıvıya kıyasla nanoakışkanın basınç kaybını artırmıştır. Ayrıca 
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CuO-H2O nanoakışkanında, Al2O3-H2O nanoakışkanınaa kıyasla daha yüksek basınç kaybı gözlenmiştir. Nguyen 

vd. [13] mikroişlemcilerin ve diğer elektronik bileşenlerin soğutulmasına yönelik kapalı bir sistem içinde 

kullanılan Al2O3-H2O nanoakışkanının davranışını ve ısı transfer özelliklerini deneysel olarak incelemişlerdir. 

Türbülanslı akış rejimi için elde edilen deneysel veriler, nanoakışkanın soğutma bloğunda taşınım ısı transfer 

katsayısında önemli bir artış meydana getirmiştir. %6,8 hacimsel konsantrasyondaki Al2O3-H2O nanoakışkanının 

baz akışkanına göre ısı transfer katsayısındaki artışın %40 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca nanopartiküllerin 

hacimsel konsantrasyonundaki artışın, ısınan bileşenlerin sıcaklığında etkikli bir düşüşe neden olduğu 

görülmüştür. Azad ve Azad [3] alumina içeren nanoakışkanın Nusselt sayısında artışa sebep olarak gövde borulu 

ısı değiştiricinin ısı transfer katsayısının arttığını belirtmişlerdir. Boru tarafı ısı transfer katsayısındaki %185'in 

üzerindeki artış, ısı değiştiricisinin uzunluğunun ve akış hızının azalmasına ve dolayısıyla basınç kaybının %94 

oranında azalmasına olanak sağlamıştır. Böylece optimize edilmiş ısı değiştiricinin toplam maliyeti, geleneksel 

yöntemlerle tasarlanana kıyasla %55,19 oranında azaltılmıştır. Alumina nanoakışkan kullanımıyla gövde borulu 

ısı değiştiricide, geleneksel yöntemlerle tasarlanan eşanjöre kıyasla daha az basınç kaybı, daha yüksek ısı transfer 

katsayıları, daha az ısı transfer yüzey alanı, daha düşük yatırım ve işletme maliyetleri belirlenmiştir. Ullah vd. 

[17] Al2O3-H2O ve TiO2-H2O nanoakışkanlarının ısı transferi karakteristiklerini türbülanslı akış koşulunda gövde 

borulu ısı değiştiricide sayısal olarak incelemişlerdir. Reynolds sayısının, nanopartiküllerin hacim 

konsantrasyonunun ve partikül tipinin ısı transferi üzerindeki etkileri saf suya göre değerlendirilmiştir. Reynolds 

sayısının 4000-9000 aralığında nanoakışkanlarının %0,3, 0,5 ve 0,75 nanopartikül hacimsel oranları için taşınım 

ısı transfer katsayıları; TiO2-H2O akışkanı için sudan yaklaşık %27,27, %37,5 ve %34,09 ve Al2O3-H2O için 

sudan yaklaşık %28.1, %35.82, ve %41.79 daha yüksek olduğu saptanmıştır. Baz akışkana ilave edilen 

nanopartiküllerin sadece termal iletkenliği arttırmakla kalmadığını aynı zamanda viskoziteyi de arttırdığını tespit 

etmişlerdir. Viskozite artışı yüksek olması baz akışkana göre nanoakışkanda basınç kaybı artışına neden 

olmuştur.. Arani ve Amani [2] yaptıkları çalışmada baz akışkanın hacimsel debi oranlarının (qv = 1–5 L/dk), 

nanopartiküllerin hacimsel konsantrasyonlarının (ω = %0,0, %0,1, %0,3 ve %0,5), Reynolds değerlerinin (Re = 

3000 – 12000) ve iç boruların (düz boru ve ondüle boru) yapısal özelliklerinin TiO2-H2O nanoakışkanının ısıl 

performansı ve basınç kaybı üzerine etkileri analiz edilmiştir. Sonuç olarak nanoakışkanlar ω = %0,1, %0,3 ve 

%0,5 hacimsel konsantrasyondaki ısı transfer oranı saf su ile karşılaştırıldığında sırasıyla %10,8, %13,4 ve 

%14,8 oranında, transfer birim sayısı (NTU) ve ısı transfer etkinliğini iyileştirdiğini göstermektedir. Basınç 

kaybı, nanoakışkanların ve ondüle iç boru yapısının kullanılması koşuluyla %51,9 (boru tarafı) ve %40,7 (gövde 

tarafı) oranlarında iyileştirilmiştir. Ayrıca ondüleli gövdenin ondülesiz (düz) gövdeye kıyasla ısıl performansının, 

daha iyi olduğunu saptanmıştır.. Dharmalingam vd. [5] laminer akış koşullarında %1 hacimsel oranda Al2O3-H2O 

nanoakışkanının paralel ve karşıt akış düzeninde gövde borulu ısı değiştiricideki akış özelliklerini ve zorlanmış 

taşınım ısı transferini deneysel olarak incelemişlerdir. Aynı giriş sıcaklığında ve aynı kütlesel debide Al2O3-H2O 
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nanoakışkanının toplam ısı transfer katsayısının ve boyutsuz Nusselt sayısının saf göre daha yüksek çıkmıştır. 

Ayrıca nanoakışkanın toplam ısı transfer katsayısının, kütle akış hızındaki artışla arttığını belirtmişlerdir. Kütle 

akış hızı arttığında logaritmik ortalama sıcaklık farkı (LMTD) değerinin akış yönünden bağımsız olarak azaldığı 

tespit edilmiştir. Isı değiştiricide Reynolds değerinin 600’den 1200’e artması saf su için toplam ısı transfer 

katsayısını %17 oranında; Al2O3-H2O nanoakışkanı için ise %25 oranında artırmıştır. Abd vd. [1] yaptıkları 

nümerik çalışmada; üçgen ve kare boru düzeninin, gövde çapının, ara perde mesafesinin ve ara perde kesim 

oranlarının toplam ısı transfer katsayısı ve basınç kaybı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Ara perde 

mesafesinin ve ara perde kesim oranının artması toplam ısı transfer katsayısını azaltmıştır. Isı değiştiricisinin 

silindirik gövde çapı arttıkça üçgen ve kare boru düzenlerinde toplam ısı transfer katsayısı sırasıyla %3 ve %2,8 

oranında artış göstermiştir. Gövde perde aralığı artırıldığında toplam ısı transfer katsayısı %15,15 azalmış ve 

basınç kaybı %41,25 artış göstermiştir. Gövde perde kesim oranı artırıldığında toplam ısı transfer katsayısı 

%5,56 oranında ve basınç kaybı %26,3 oranında azalmıştır. Boru uzunluğunun artırılması ile boru tarafı için ısı 

transfer katsayısının %31,9 ve basınç kaybının %14,11 oranında artış gösterirken gövde tarafı için boru 

uzunluğunu artırmak, ısı transfer katsayısında %2,2 ve basınç kaybında %21,9 artış sağlamıştır. Umer vd. [18] 

çalışmalarında CuO-H2O nanoakışkanının laminer akış şartlarında sabit ısı akılı bir yüzeyde gerçekleşen ısı 

transferini faklı hacimsel oranlarda (%1, 2 ve 4) incelemişlerdir. Sonuçlar sabit ısı akısında nanoakışkanların 

Reynolds değerleri artırılarak incelenmiştir. Nanoparçacıkların hacimsel konsantrasyon oranları ve Reynolds 

değerleri arttıkça ısı transfer katsayısının da arttığı gözlenmiştir. Isı transfer katsayısındaki % 61'lik maksimum 

artış, Reynolds sayısının Re ~ 605 ve % 4 partikül hacim konsantrasyonu ile elde edilmiştir. Singh ve Sehgal [16] 

farklı açılarda (0°, 30° ve 60°) konumlandırılmış perdeler içeren gövde borulu ısı değiştiricinin ısı transfer 

katsayısı, logaritmik ortalama sıcaklık farkı (LMTD), Nusselt sayısı ve basınç kayıplarını farklı Reynolds değer 

aralığında (303–1516) deneysel olarak incelenmiştir. Reynolds sayısının artması ile gövde borulu ısı 

değiştiricinin; ısı transfer katsayısı, Nusselt sayısı, logaritmik ortalama sıcaklık farkı ve basınç kayıpları artarken, 

soğuk su ve sıcak su için boyutsuz sıcaklık faktörleri azalmıştır. Perdelerin gövde ile yaptıkları açının (0°, 30° ve 

60°) artması ile akış esnasında daha fazla girdap oluşmuş ve temas eden konvektif yüzey alanı arttığı için ısı 

transfer katsayı artış göstermiştir. Kumar ve Sonawane [12] yaptıkları deneysel çalışmada, Fe2O3-H2O ve Fe2O3-

etilen glikol nanoakışkanlarının ısı transfer özelliklerini, laminer ila türbülanslı akış koşullarında bir gövde 

borulu ısı değiştiricide incelemişlerdir. Deneyler, çok çeşitli Reynolds değer aralıkları (500-10000) ve 

nanopartiküllerin hacimsel konsantrasyonları (0,01-0,08) için gerçekleştirilmiştir. Nanoakışkanların taşınım ısı 

transfer katsayısı her konsantrasyon için Reynolds değeri ile önemli ölçüde artış göstermiştir. Ayrıca her iki 

nanoakışkan için de, sabit bir Reynolds değerinde nanopartikül konsantrasyonunun artması ile baz akışkana 

kıyasla taşınım ısı transfer katsayısı artmıştır. Baz akışkanlarda nanopartiküllerin konsantrasyonu arttıkça, termal 

iletkenlik artış göstermiştir. Türbülanslı akış için basınç kaybındaki orantılı artış, laminer akıştakinden daha 
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yüksek belirlenmiş ve laminer akışta basınç kaybında önemli bir artış olmadığı tespit edilmiştir. Şahin vd. [14] 

dairesel bir tüp içindeki Al2O3–H2O nanoakışkanın türbülanslı akış şartlarında taşınım ısı transferi, basınç kaybı 

ve ısı transferi geliştirme kapasitesi hakkında deneysel bir çalışma sunmuşlardır. Nanopartiküller %0,5, %1, %2 

ve %4 hacimsel oranlarda kullanılmışlardır ve Reynolds değeri 4000-20000 aralığındadır. Sonuçlar, 

nanopartiküllerin hacimsel konsantrasyonlarının %2 hacimden düşük olduğu durumlar için, saf suya 

nanopartiküllerin eklenmesinin ısı transferini arttırdığını göstermiştir. Nanopartiküllerin %1 hacimsel 

konsantrasyonuna kadar, Nusselt sayısı, Reynolds sayısının ve partiküllerin hacim konsantrasyonundaki artışla 

artmaktadır. Baz sıvıdaki Al2O3 partiküllerinin hacimce %1'den yüksek konsantrasyona sahip olması, ısı 

transferini olumsuz yönde etkilemiştir. Nanoakışkanın ısı transferinin arttırılmasında %1 hacimsel orandan 

yüksek partikül hacmi konsantrasyonları için viskozite artışı, termal iletkenliğinden çok daha baskın hale 

gelmiştir.Viskozitenin artmasından dolayı nanopartiküllerin akış boyunca sürtünme faktörü de artmıştır. En 

yüksek ısı transfer artışı Re = 8000 ve % 0.5 hacimsel oranda elde edilmiştir. Heris vd. [7] CuO-H2O ve Al2O3-

H2O nanoakışkanlarının sabit duvar sıcaklığı sınır koşulu altında laminer akış rejiminde dairesel bir tüp içerisinde 

farklı hacimsel konsantrasyonlarda (%0,2 - %3) taşınım ısı transferini incelemişlerdir. Deneysel sonuçlar, her iki 

nanoakışkan için de artan nanopartikül konsantrasyonu ve Peclet sayısı ile ısı transfer katsayısının arttığını 

göstermektedir. Ancak Al2O3-H2O nanoakışkanı, CuO-H2O ile karşılaştırıldığında ısı transferinde daha fazla artış 

olduğu saptanmıştır. Nanoakışkanın ısı transfer kapasitesinin iyileşmesinin, termal iletkenliğinin artması, 

nanoparçacıkların baz sıvıdaki kaotik hareketleri, dalgalanmalar ve parçacık etkileşim faktörlerine bağlı 

olduğunu belirtmişlerdir.  

Cruz vd. CuO-H2O [4] nanoakışkanın bir gövde borulu ısı değiştiricisinde türbülanslı rejimde termal ve akış 

davranışının sayısal analizini ANSYS Fluent kullanılarak gerçekleştirmişlerdir. CuO nanopartikülleri 29 nm 

çapında belirlenmiş ve baz akışkan olarak su kullanılmıştır. Nanoakışkanın, ısı transfer katsayısı ve basınç kaybı 

üzerindeki etkilerini incelemek için nanopartiküllerin %0,1, %0,25, %0,5 ve %1 hacimsel konsantrasyonlarında 

ve farklı Reynolds değerlerinde (17.000, 35.000 ve 71.000) simüle etmişlerdir. Sonuç olarak, nanopartiküllerin 

hacimsel konsantrasyonlarının ve Reynolds sayısının arttırılmasının hem ısı transfer hızını hem de basınç kaybını 

arttırmıştır. Isı transfer artışının, daha düşük türbülanslı bölgelerde daha belirgin artışa sahip olduğu belirtilmiştir. 

Baz sıvıya %0,1 hacimsel oranda nanopartikül eklenmesi, ısı transferini %9-%12 oranında artırırken, %1 

hacimsel oranda nanopartikül ekleme yapılmasıyla ısı transferinde %41-%48'lik bir artış sağlanmıştır, ancak %1 

hacimsel oranda nanopartikül eklemesi, su kullanıldığında meydana gelen basınç kaybının iki kat fazla çıkmasına 

sebep olmuştur. Shahrul vd. [15] Al2O3-H2O, SiO2-H2O ve ZnO-H2O nanoakışkanlarının kullanımı ile bir gövde 

borulu ısı değiştiricinin genel performansını deneysel olarak incelemişlerdir. Al2O3-H2O ve SiO2-H2O 

nanoakışkanları herhangi bir yüzey aktif madde kullanılmadan hazırlanmıştır. Polivinilpirolidon (PVP) yüzey 

aktif madde, ZnO-H2O nanoakışkanını stabilize etmek için kullanılmıştır. Stabiliteyi kontrol etmek için görüntü 
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yakalama yöntemi kullanılmıştır. Deneysel çalışmada; ZnO-H2O (PVP’li) nanoakışkanının %0.3 hacimsel 

konsantrasyonu, Al2O3-H2O ve SiO2-H2O nanoakışkanlarının %0.5 hacimsel konsantrasyonları için toplam ısı 

transfer katsayısında, saf suya kıyasla sırasıyla %,35, %,26 ve %,12’lık artış, ısı transfer katsayıları için sırasıyla 

50%, 15% and 9%’lık bir artış ve gerçek ısı transfer katsayılarında %51, %32 and %26’lık artış göstermiştir. 

Elias vd. [6] yaptıkları çalışmada, farklı nanopartikül şekillerinin (silindirik, tuğla, yassı, lamina ve küresel gibi) 

nanoakışkanla çalışan bir gövde borulu ısı değiştiricinin performansı üzerindeki etkisini analitik olarak 

incelemişlerdir. Farklı şekillerdeki bohemit  (γ-AlOOH) nanopartiküllerinin baz akışkanı su/etilen glikol karışımı 

olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, ısı değiştiricinin hem ısı transferinde hem de termodinamik performansında bir 

artış olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, farklı geometrilerdeki nanopartiküller arasında silindirik şekilli 

nanopartiküller termal iletkenlik, ısı transfer katsayısı ve ısı transfer hızı açısından daha iyi performans göstermiş 

ve bunu sırasıyla tuğla, yassı, lamina ve küresel şekilli nanopartiküller izlemiştir. Öte yandan, silindirik şekilli 

nanopartiküller içeren nanoakışkanlar için entropi üretimi, diğer geometrik şekillerdeki nanopartikül içeren 

nanoakışkanlara göre daha yüksek olmuştur. Bununla birlikte, entropi artışı %1'in altında kaldığı için artış ihmal 

edilmiştir. Nanoakışkanlarla çalışan gövde borulu ısı değiştiricilerde silindirik şekilli nanoparçacıkların 

kullanılması önerilmiştir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Isı değiştiricisinin nümerik modeli ve problem çözümü için ANSYS-Fluent Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 

yazılımı kullanılmıştır. Isı değiştiricisinde gövde ve gövdeyle paralel eksendeki boruların uzunluğu 350 mm, 

gövde dış ve iç çapları sırası ile 80 ve 70 mm olup polikarbon malzeme seçilmiştir. Gövde içinde 6 adet boru 

dairesel düzende olup boruların iç ve dış çapları sırası ile 7 ve 8 mm’dir. Gövde içinde eşit aralıklarla 4 adet %20 

kesim oranına sahip ara perde yerleştirilmiştir. Borularda sıcak akışkan olarak nanoakışkan akarken, gövdede ise 

soğuk akışkan olarak saf su karşıt akış düzeninde laminer akış şartlarında akmaktadır. Boruda nanoakışkan hızına 

bağlı Reynolds sayısı Re=400 ve sıcak akışkan giriş sıcaklığı Tnf,giriş=80℃ olarak belirlenmiştir. Gövde tarafında 

akan soğuk akışkan giriş sıcaklığı ise Tsu,giriş= 20℃ olarak belirlenmiştir. Nanoakışkanın Re sayısının ve giriş 

sıcaklığının toplam ısı transfer katsayısı üzerindeki etkisini belirlemek için Reynolds sayısı (Re=200, 400, 600, 

800) olarak; akışkan giriş sıcaklığı ise (Tnf,giriş=50, 60, 70, 80℃) olarak belirlenmiştir. Isı değiştiricisinin sayısal 

model geometrisi Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1. Isı değiştiricisinin nümerik model geometrisi 

Modelin ağ yapısı Şekil 2’de sunulmuştur. 

 

Şekil 2. Modelin ağ yapısı 

Sayısal model analizinde kullanılan matematiksel formülasyon ve sınır şartları aşağıdaki eşitliklerle ifade 

edilmiştir; 

Süreklilik denklemi: 

  

  
 

  

  
 

  

  
                                                                                                                  (1) 

Momentum: 

x - yönündeki momentum denklemi 

 
  

  
  

  

  
  

  

  
  

 

 

  

  
   

   

   
 

   

   
 

   

   
                                                             (2-1) 

y - yönündeki momentum denklemi 

 
  

  
  

  

  
  

  

  
  

 

 

  

  
   

   

   
 

   

   
 

   

   
                                                              (2-2) 

z - yönündeki momentum denklemi 

 
  

  
  

  

  
  

  

  
  

 

 

  

  
   

   

   
 

   

   
 

   

   
                                                          (2-3) 

Enerji: 
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                                                                             (3) 

Oluşturulan sayısal modelin sınır şartları Tablo 1’de ifade edilmiştir.  

Tablo 1. Sayısal model sınır şartları 

 U(m/s) V(m/s) 
W(m/s

) 
T (K) 

Sıcak 

akışkan 

Giriş 

U=Ugiriş V=0 W= 0 T=Tsıcakgiriş 

Soğuk 

akışkan 

Giriş 

U=0 V=Vgiriş W=0 T=Tsoğukgiriş 

Sıcak 

akışkan 

Çıkış 

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

Soğuk 

akışkan 

Çıkış 

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

Gövde 

borusu 
U=0 V=0 W=0 

  

  
   

 

Çalışmada oluşturulan sayısal modelin ısı transfer etkinliğinin belirlenmesinde logaritmik ortalama sıcaklık farkı 

yöntemi aşağıdaki eşitlikle belirlenmiştir.  

Logaritmik ortalama sıcaklık farkı: 

                                                                                                                                                   (4-1) 

                                                                                                                                                   (4-2) 

     
       

           
                                                                                                                                      (4-3)  

Isı değiştiricide meydana gelen toplam ısı transfer miktarı ise;  

                                                                                                                                                     (4-4) 

Burada; U toplam ısı transfer katsayısı, As ısı değiştirici yüzey alanıdır. 

Isı transfer etkinliği (ε) ise; gerçek ısı transfer miktarının, maksimum ısı transfer miktarına oranıdır. 

           (5-1) 

                                                                                                                                                        (5-2) 

                                                                                                                                   (5-3)                                                   

                                                                                                                                                 (5-4)                               

  
     

     
 

                            

                             
                                                                                                  (5-5) 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMALAR 

Isı değiştiricisinde içteki borularda 20 nm çaplı %0,5 hacimsel konsantrasyonda nanoakışkan sabit giriş 

sıcaklığında (Tnf,giriş=80℃); gövdede soğuk akışkan sabit giriş sıcaklığında (Tsu,giriş= 20℃) ve sabit debide 

incelenmiştir. Nanoakışkanın hızına bağlı Reynolds sayısı (Re=200, 400, 600, 800) ve farklı giriş sıcaklıklarında 

(Tgiriş=50, 60, 70, 80℃) ısı transfer performansı analiz edilmiştir. 

3.1. Reynolds sayısının ısı transfer performansına etkisi 

Al2O3-H2O nanoakışkan (20 nm partikül çaplı ve %0,5 hacimsel konsantrasyonlu) giriş sıcaklığı Tgiriş=80℃ iken, 

nanoakışkan Re sayısı (Re=800, 600, 400, 200) kademeli olarak azaltılmıştır. Re sayısı Re=800-600 aralığında 

azaltıldığında ısı transfer etkinliğinin %5,4 arttığı; Re=600-400 aralığında azaltıldığında ısı transfer etkinliğinin 

%2,6 arttığı; Re=400-200 aralığında azaltıldığında ise ısı transfer etkinliğinin %1 arttığı tespit edilmiştir. Re 

sayısı Re=800-200 aralığında azaltıldığında ısı transfer etkinliğinde toplamda %9 artış olduğu tespit edilmiştir. 

 

Re sayısı

200 400 600 800

Is
ı t

ra
n
s
fe

r 
e
tk

in
liğ

i

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

 

Şekil 3. Isı transfer etkinliğinin nanoakışkan Reynolds sayısınına göre değişimi 

Nanoakışkanın Reynolds sayısının Re=200 ve Re=800 değerleri için sıcaklık konturları Şekil 4’te ve hız 

vektörleri Şekil 5’te sunulmuştur. 
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Şekil 4. Reynolds sayısının Re=200 ve Re=800 değerleri için sıcaklık konturları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Reynolds sayısının Re=200 ve Re=800 değerleri için hız vektörleri 

3.2. Akışkan giriş sıcaklığının ısı transfer etkinliğine etkisi 

Al2O3-H2O nanoakışkan (20 nm partikül çaplı ve %0,5 hacimsel konsantrasyonlu) sabit Re sayısında (Re=400) 

sıcak akışkan giriş sıcaklığı (Tgiriş=50, 60, 70, 80℃) kademeli olarak arttırılmıştır. Akışkan giriş sıcaklığı 

Tgiriş=50-60℃ aralığında arttırıldığında ısı transfer etkinliğinin %0,6; giriş sıcaklığı Tgiriş=60-70℃ aralığında 

arttırıldığında ısı transfer etkinliğinin %0,9; giriş sıcaklığı Tgiriş=70-80℃ aralığında arttırıldığında ısı transfer 

etkinliğinin %3,2 artış olduğu tespit edilmiştir. Sıcak akışkan giriş sıcaklığı Tgiriş=50-80℃ aralığında 

arttırıldığında ısı transfer etkinliğinin toplamda %4,8 arttığı belirlenmiştir. 
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Akışkan giriş sıcaklığı (°C)

45 50 55 60 65 70 75 80 85

Is
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ra
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i

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

 

Şekil 6. Isı transfer performansının nanoakışkan giriş sıcaklığına göre değişimi 

Nanoakışkanın giriş sıcaklığının Tgiriş=50℃ ve Tgiriş=80℃ değerleri için sıcaklık konturları Şekil 7’de ve hız 

vektörleri Şekil 8’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Nanoakışkan giriş sıcaklığının Tgiriş=50℃ ve Tgiriş=80℃ değerleri için sıcaklık konturları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Nanoakışkan giriş sıcaklığının Tgiriş=50℃ ve Tgiriş=80℃ değerleri için hız vektörleri. 
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4. SONUÇ 

Bu çalışmada gövde borulu bir ısı değiştiricisinde Al2O3-H2O nanoakışkanının Reynolds sayısının ve sıcak 

akışkan giriş sıcaklığının ısı transfer etkinliğine olan etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak; 

 Al2O3-H2O nanoakışkan (20 nm partikül çaplı ve %0,5 hacimsel konsantrasyonlu) giriş sıcaklığı 

Tgiriş=80℃ iken, nanoakışkan Re sayısı (Re=800, 600, 400, 200) kademeli olarak azaltıldığında ısı 

transfer etkinliğinde toplamda %9 artış olduğu tespit edilmiştir. 

 Al2O3-H2O nanoakışkan (20 nm partikül çaplı ve %0,5 hacimsel konsantrasyonlu) sabit Re sayısında 

(Re=400) sıcak akışkan giriş sıcaklığı (Tgiriş=50, 60, 70, 80℃) kademeli olarak arttırılmıştır. Sıcak 

akışkan giriş sıcaklığı Tgiriş=50-80℃ aralığında arttırıldığında ısı transfer etkinliğinin toplamda %4,8 

arttığı belirlenmiştir. 

 Bu çalışma sonuçlarının daha verimli ısı değiştiricilerinin tasarımında kullanılabileceği, Al2O3-H2O 

nanoakışkanın ısıl özelliklerinin  ve akış karakteristiklerinin iyileştirilmesi sağlanarak sanayide birçok 

alanda kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca gelecekte bu alanda hibrit nanoakışkanların, farklı 

geometrilerdeki ısı değiştiricilerin, farklı akış profilleri, farklı türlerdeki akış yönlendirici ve 

türbülatörlerin kullanılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.  

Kısaltmalar 

HAD           Hesaplamalı akışkanlar dinamiği 

LMTD         Logaritmik ortalama sıcaklık farkı      

Re               Reynolds sayısı  

Nu               Nusselt sayısı 

                  Toplam ısı transfer katsayısı (W/m
2
∙K) 

                  Yüzey alanı 

                   Isı transfer etkinliği  

                  Soğuk akışkan ısı transfer hızı 

                  Sıcak akışkan ısı transfer hızı 

                Oluşabilecek maksimum ısı transfer hızı 

                  Soğuk su kütlesel debisi 

                  Sıcak su kütlesel debisi 

                 Soğuk su çıkış sıcaklığı 

                  Soğuk su giriş sıcaklığı 

                  Sıcak su giriş sıcaklığı 

                 Sıcak su çıkış sıcaklığı 
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                Maksimum sıcaklık farkı 

                Logaritmik ortalama sıcaklık farkı 

                  Soğuk su ısı kapasitesi 

                  Sıcak su ısı kapasitesi 

                 Isı kapasite hızları 

                 Isı kapasite hızlarından küçük olanı 

                  Hidrolik çap 
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ÖZET 

Isı değiştiricilerin termal performanslarını arttırmak için en önemli değişkenler akış direnci, basınç düşüşü ve ısı 

transfer katsayısıdır. Isı değiştiricisi tasarımında akış direncini azaltırken ısı transfer katsayısının arttırılması ana 

hedeftir. Isı değiştiricilerinde nanoparçacıkların iş akışkanında kullanılması akışkanın ısı iletim katsayısını 

önemli ölçüde arttırarak, ısı değiştiricinin termal performansını arttırabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, 

gövde borulu bir ısı değiştiricisinde Al2O3-H2O nanoakışkanının ısı transfer etkinliği incelenmiştir. Nanoakışkan 

hacimsel konsantrasyonu ve nanoparçacık çapının ısı transfer etkinliğine olan etkisi sabit sıcaklık ve sabit 

Reynolds sayısında, laminer akış koşulları altında sayısal olarak incelenmiştir. Nanoakışkanın hacimsel 

konsantrasyonları (φ=%0,1 - 0,5 - 1 - 1,5) olarak ve nanoparçacık çapları (Dp = 40, 30, 20, 10 nm) olarak 

belirlenmiştir. Ansys Fluent Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yazılımı kullanarak oluşturulan sayısal modelde 

20 nm partikül çaplı nanoakışkan, giriş sıcaklığı Tgiriş=60℃ değerinde sabit iken nanoakışkan hacimsel 

konsantrasyon arttırılmıştır. Hacimsel konsantrasyon %0,1-0,5 aralığında arttırıldığında ısı transfer etkinliğinin 

%0,7 arttığı; %0,5-1 aralığında arttırıldığında %1,1 arttığı ve %1-1,5 aralığında ise %1,3 arttığı tespit edilmiştir. 

Nanoakışkanın hacimsel konsantrasyonu %0,1-1,5 aralığında arttırıldığında ısı transfer etkinliğinin toplamda 

%3,1 arttığı tespit edilmiştir. %1 hacimsel konsantrasyonlu nanoakışkan sabit sıcaklık ve sabit Reynolds 

sayısında nanopartikül çapı 40 nm’den 30 nm’ye indirildiğinde ısı transfer etkinliğinde %0,1 artış; 30 nm’den 20 

nm’ye indirildiğinde %0,14; 20 nm’den 10 nm’ye indirildiğinde ise ısı transfer etkinliğinde %0,3 artış tespit 

edilmiştir. Nanoparçacık çapı 40 nm’den 10 nm’ye indirildiğinde ısı transfer etkinliğinde toplamda %0,5 artış 

tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlarla gelecekte, Al2O3-H2O nanoakışkanı kullanılan ısı 

değiştirici sistemlerinde ısı transfer etkinliği yüksek, daha verimli sistemlerin tasarımında kullanılabileceği 

değerlendirilmiştir.  
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Anahtar Kelimeler: Nanoakışkan, gövde borulu ısı değiştiricisi, ısı transferi, Reynolds sayısı, ısı transfer 

etkinliği, laminer akış. 

NUMERICAL INVESTIGATION OF THE HEAT TRANSFER EFFECTIVENESS OF Al2O3/H2O 

NANOFLUID IN A SHELL-AND-TUBE HEAT EXCHANGER 

ABSTRACT 

The most important variables to improve the thermal performance of heat exchangers are flow resistance, 

pressure drop and heat transfer coefficient. Increasing the heat transfer coefficient while reducing the flow 

resistance is the main goal in the design of the heat exchanger. The use of nanoparticles in the working fluid in 

heat exchangers can increase the thermal performance of the heat exchanger significantly increasing the heat 

transfer coefficient of the fluid. In this context, in this study, the heat transfer effectiveness of Al2O3-H2O 

nanofluid in a shell and tube heat exchanger was investigated. The effects of nanofluid volumetric concentration 

and nanoparticle diameter on heat transfer efficiency were numerically investigated under laminar flow 

conditions at constant temperature and constant Reynolds number. The volumetric concentrations of the 

nanofluid were determined as (φ=0.1% - 0.5 - 1 - 1.5%) and the nanoparticle diameters (Dp = 40, 30, 20, 10 nm). 

In the numerical model created by using Ansys Fluent Computational Fluid Dynamics software, the nanofluid 

with 20 nm particle diameter was increased while the inlet temperature was constant at Tinlet=60℃. While the 

volumetric concentration is increased in the range of 0.1-0.5%, the heat transfer effectiveness increases by 0.7%; 

it increased by 1.1% while it was increased in the range of 0.5-1% and increased by 1.3% in the range of 1-1.5%. 

It was determined that the heat transfer effectiveness increased by 3.1% in total when the volumetric 

concentration of the nanofluid was increased in the range of 0.1-1.5%. At constant temperature and constant 

Reynolds number of nanofluid with 1% volumetric concentration, when nanoparticle diameter is reduced from 40 

nm to 30 nm, heat transfer effectiveness increased 0.1%; reduceding from 30 nm to 20 nm, an increase of 0.14%; 

reducing from 20 nm to 10 nm, an increase of 0.3% was detected in the heat transfer effectiveness. When the 

nanoparticle diameter was reduced from 40 nm to 10 nm, a total of 0.5% increase in heat transfer efficiency was 

detected. With the results obtained from this study, it has been evaluated that in the future, it can be used in the 

design of more efficient systems with higher heat transfer effectiveness in heat exchanger systems using Al2O3-

H2O nanofluid. 

Keywords: Nanofluid, shell-and-tube heat exchanger, heat transfer, Reynolds number, heat transfer 

effectiveness, laminar flow. 

1. GİRİŞ 

Nanoakışkan terimi ilk olarak 1995 yılında Choi [1] tarafından öne sürülmüştür. Geleneksel ısı transfer akşıkanı 

olarak kullanılan su, etilen glikol ve motor yağları katılara göre düşük ısıl iletkenliklere sahiptir. Isı transfer 
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akışkanlarına 100 nm’den küçük çaplı katı parçacıkların eklenmesiyle oluşan nanoakışkanlar geleneksel 

akışkanlara göre çok iyi bir alternatif oluşturmaktadır [2]. 

Isı değiştiricileri iki veya daha fazla akışkanın birbirlerine termal enerjilerini aktarabildiği teçhizatlardır. İmalat, 

iklimlendirme, enerji üretim, gıda vb. birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok farklı geometride 

ve farklı akış düzenlerinde imal edilebilen ısı değiştiricilerinde en yaygın olarak kullanılan tiplerden biri ise 

gövde borulu ısı değiştiricileridir. Gövde borulu ısı değiştiricileri genel olarak bir veya birbirine bağlı birden 

fazla silindirik bir gövde içinde boru demetlerinden oluşur. Gövde borulu bir ısı değiştiricisinde ısı transfer 

performansı, ısı değiştirici geometrisine, boru demetlerinin düzen şekline, kullanılan malzemeye, akışkanın akış 

dinamiğini etkileyen akış yönlendiricileri ve türbülatör gibi elemanların kullanımına, akış ve akışkan türüne, 

akışkanın hızına bağlıdır. Isı değiştiricilerinde ısı transfer performansının arttırılmasına yönelik olarak geleneksel 

ısı transfer akışkanlarının yerine nanoakışkanların kullanılması ısı değiştiricilerinin etkinliğini arttırmış ve ısıl 

yükü karşılayabilecek daha küçük boyutlarda ve daha uygun maliyetlerde ısı değiştiricilerin tasarlanmasına 

olanak sağlamıştır.  

Bu kapsamda literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, Pak ve Cho [3] Al2O3-H2O ve TiO2-H2O 

nanoakışkanlarının iletim ısı transferlerini türbülanslı akış şartlarında incelemişlerdir. Reynolds sayısının ve 

nanopartikül hacimsel oranının artması Nusselt sayısını arttırmıştır. Kumar vd. [4] Al2O3 nanopartiküllerini farklı 

temel akışkanlarla (su, etilen glikol, parafin) oluşturdukları çözeltinin iletim ve taşınım ısı transfer özelliklerini 

gövde borulu ısı değiştiricisinde laminer ve türbülanslı akış şartlarında deneysel olarak incelemişlerdir. 

Chandrasekar vd. [5] dairesel kesitli borularda Al2O3-H2O nanoakışkanının ısı transfer ve sürtünme faktörü 

özelliklerini laminer akış şartları altında nicelemişlerdir. Çalışmalarında hacimsel olarak %0,1 nanoakışkan 

kullanmanın Nusselt sayısını %12,24 arttırdığını tespit etmişlerdir.  

Heris vd. [6,7] Al2O3-H2O ve CuO-H2O nanoakışkanlarının taşınım ısı transfer katsayılarını dairesel boruda 

incelemişlerdir. Peclet sayısının ve nanopartikül hacimsel oranının artmasının taşınım ısı transfer katsayısını 

arttırdığını tespit etmişlerdir. Barzegariana vd. [8] gövde borulu ısı değiştiricisinde Al2O3-H2O nanoakışkanının 

ısı transfer özelliklerini laminer akış koşullarında ve karşıt akış düzeninde farklı Reynolds sayıları için deneysel 

olarak incelemişlerdir. Reynolds sayısının artması toplam ısı transfer katsayısını ve Nusselt sayısını arttırdığını 

tespit etmişlerdir. Doshmanziari vd. [9] spiral şekilli borularda Al2O3-H2O nanoakışkanının akış 

karakteristiklerini ve ısı transfer özelliklerini türbülans akış şartlarında incelemişlerdir.  

Mansoury vd. [10] Al2O3-H2O nanoakışkanının ısı transfer özellikleri ve akış karakteristiklerini gövde borulu, 

çift borulu ve plakalı ısı değiştiricilerinde farklı nanopartikül hacimsel oranlarında, karşıt akış düzeninde 

incelemişlerdir. Isı transfer ve basınç kaybına göre en iyi sonucu çift borulu ısı değiştiricisinin verdiğini tespit 

etmişlerdir.  
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Mahbubul vd. [11] Al2O3 nanopartiküllerini temel akışkan olarak soğutucu akışkan R-134a kullanarak 

hazırladıkları nanoakışkanın termofizik özelliklerini, basınç düşüşünü ve ısı transfer performansını 

incelemişlerdir. Hibrit nanoakışkanlarda sürfaktan kullanmanın etkisini inceleyen Vicki Wanatasanappan vd. 

[12] Al2O3/CuO-H2O/EG nanoakışkanına sürfaktan olarak uygun maliyetli ve çevre dostu aniyonik alkilbenzen 

sülfonatun etkisini incelemişlerdir. Zawawi vd. [13] otomotiv iklimlendirme sistemlerinde nano yağlayıcı olarak 

Al2O3–SiO2/PAG kullanarak farklı hacimsel oranlarda termal iletkenlik ve vizkozite özelliklerini incelemişlerdir.  

Farklı tiplerdeki nanoakışkanların laminer akış ve türbülanslı akış şartlarında, farklı türlerde ısı değiştiricilerinde 

ısı transfer ve akış özelliklerinin incelendiği bir çok çalışma yapılmıştır ve nanoakışkanların geleneksel ısı 

transferi akışkanlarına göre ısı transfer performansını önemli ölçüde iyileştirdiği belirlenmiştir. [14-17]. Bu 

çalışmada literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, Al2O3-H2O nanoakışkanının gövde borulu ısı değiştiricisinde 

ısı transfer etkinliği Al2O3 nanoparçacıkların çapına ve hacimsel konsantrasyonuna göre laminer akış koşulları 

altında sayısal olarak incelenmiştir.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Gövde borulu ısı değiştiricisinin sayısal modelinin oluşturulması ve analizler ANSYS-Fluent Hesaplamalı 

Akışkanlar Dinamiği yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur. Isı değiştiricisinin gövde uzunluğu 350 mm, gövde iç 

ve dış çapları sırası ile 70 ve 80 mm olup malzemesi polikarbon olarak seçilmiştir. Gövde içinde 6 adet 

paslanmaz çelik boru dairesel düzende olup boruların iç ve dış çapları sırası ile 7 ve 8 mm’dir. Gövde içinden 

akan akışkanın akış dinamiğini artırmak amacıyla eşit aralıklarla 4 adet ara perde yerleştirilmiştir. Borulardan 

nanoakışkan akarken, gövdede ise saf su karşıt olarak laminer akış şartlarında akmaktadır. Boru tarafında akan 

nanoakışkan hızına bağlı Reynolds sayısı Re=400 ve akışkan giriş sıcaklığı Tnf,giriş=60℃ olarak belirlenmiştir. 

Gövde tarafında akan saf suyun giriş sıcaklığı ise Tsu,giriş= 20℃ olarak belirlenmiştir. Nanoakışkan hacimsel 

konsantrasyonun ısı transfer etkinliği üzerindeki etkisini incelemek için hacimsel oranlar (φ=%0,1 - 0,5 - 1 - 1,5) 

olarak; nanoparçacık boyutunun ısı transfer etkinliği üzerindeki etkisini incelemek için nanoparçacık çapı (Dp = 

40, 30, 20, 10 nm) olarak belirlenmiştir. Zamandan bağımsız olarak çözülen problemin sayısal model geometrisi 

Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

Şekil 1. Gövde borulu ısı değiştiricisinin model geometrisi 
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Modelin ağ yapısında hücreler (Şekil 1a, 1b) akışkanın ısı değiştiricisine giriş ve çıkış yaptığı bölgelerde 

yoğunlaştırılmıştır.  

 

Şekil 1a. Modelin hücre yapısı 

 

Şekil 1b. Modelde hücrelerin yoğunlaştığı bölgeler 

Sayısal model analizinde kullanılan matematiksel formülasyon ve sınır şartları aşağıdaki eşitliklerle ifade 

edilmiştir; 

Süreklilik denklemi: 

  

  
 

  

  
 

  

  
                                                                                                                  (1) 

Momentum: 
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x - yönündeki momentum denklemi 

 
  

  
  

  

  
  

  

  
  

 

 

  

  
   

   

   
 

   

   
 

   

   
                                                             (2-1) 

y - yönündeki momentum denklemi 

 
  

  
  

  

  
  

  

  
  

 

 

  

  
   

   

   
 

   

   
 

   

   
                                                              (2-2) 

z - yönündeki momentum denklemi 

 
  

  
  

  

  
  

  

  
  

 

 

  

  
   

   

   
 

   

   
 

   

   
                                                          (2-3) 

Enerji: 

 
  

  
  

  

  
  

  

  
   

   

   
 

   

   
 

   

   
                                                                             (3) 

Oluşturulan sayısal modelin sınır şartları Tablo 1’de ifade edilmiştir.  

Tablo 1. Sayısal model sınır şartları 

 U(m/s) V(m/s) W(m/s) T (K) 

Sıcak akışkan Giriş U=Ugiriş V=0 W= 0 T=Tsıcakgiriş 

Soğuk akışkan Giriş U=0 V=Vgiriş W=0 T=Tsoğukgiriş 

Sıcak akışkan Çıkış 
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

Soğuk akışkan Çıkış 
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

Gövde borusu U=0 V=0 W=0 
  

  
   

 

Çalışmada oluşturulan sayısal modelin ısı transfer etkinliğinin belirlenmesinde logaritmik ortalama sıcaklık farkı 

yöntemi aşağıdaki eşitlikle belirlenmiştir.  

Logaritmik ortalama sıcaklık farkı: 

                                                                                                                                                   (4-1) 

                                                                                                                                                   (4-2) 

     
       

           
                                                                                                                                      (4-3)  

Isı değiştiricide meydana gelen toplam ısı transfer miktarı ise;  

                                                                                                                                                     (4-4) 

Burada; U toplam ısı transfer katsayısı, As ısı değiştirici yüzey alanıdır. 

Isı transfer etkinliği (ε) ise; gerçek ısı transfer miktarının, maksimum ısı transfer miktarına oranıdır. 

           (5-1) 

                                                                                                                                                        (5-2) 
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                                                                                                                                   (5-3)                                                   

                                                                                                                                                 (5-4)                               

  
     

     
 

                            

                             
                                                                                                  (5-5) 

3. BULGULAR VE TARTIŞMALAR 

Isı değiştiricisinin borularında nanoakışkan (sıcak akışkan) sabit giriş sıcaklığında (Tnf,giriş=60℃) ve sabit 

Reynolds sayısında (Re=400), gövde kısmında saf su (soğuk akışkan) sabit giriş sıcaklığında (Tsu,giriş= 20℃) ve 

sabit debide uygulanmıştır. Nanoakışkanın farklı hacimsel oranları (φ=%0,1 -  0,5 – 1 - 1,5) ve nanoparçacığın 

farklı boyutlarının (Dp = 40, 30, 20, 10 nm) ısı transfer etkinliği üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. 

3.1. Hacimsel Konsantrasyonun Isı Transfer Etkinliğine Etkisi 

Al2O3-H2O nanoakışkan (20 nm partikül çaplı) Reynolds sayısı Re=400 değerinde, giriş sıcaklığı Tgiriş=60℃ 

değerinde sabit iken nanoakışkan hacimsel konsantrasyonu kademeli olarak arttırılmıştır. Hacimsel 

konsantrasyon %0,1-0,5 aralığında arttırıldığında ısı transfer etkinliğinin %0,7 arttığı; %0,5-1 aralığında 

arttırıldığında %0,5 arttığı ve %1-1,5 aralığında ise %0,3 arttığı tespit edilmiştir. Nanoakışkanın hacimsel 

konsantrasyonu %0,1-1,5 aralığında arttırıldığında ısı transfer etkinliğindeki artış azalarak devam etmiş ve 

toplamda %1,5 arttığı tespit edilmiştir. Nanoakışkanın farklı hacimsel konsantrasyonlarının ısı transfer etkinliği 

Şekil 2’de sunulmuştur. 

Hacimsel konsantrasyon (%)

0,0 0,5 1,0 1,5
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0,98

 

Şekil 2. Nanoakışkan hacimsel oranının ısı transfer etkinliğiyle değişimi 

Al2O3-H2O nanoakışkanın hacimsel konsantrasyonu %0,1 ve %1,5 değerleri için sıcaklık konturları Şekil 3’te ve 

hız konturları Şekil 4’te sunulmuştur. 
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Şekil 3. Nanoakışkan hacimsel konsantrasyonu %0,1 ve %1,5 değerleri için sıcaklık konturları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Nanoakışkan hacimsel konsantrasyonu %0,1 ve %1,5 değerleri için hız vektörleri 
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3.2. Nanoparçacık Çapının Isı Transfer Etkinliğine Etkisi 

Al2O3-H2O nanoakışkanın parçacık çapının ısı transfer etkinliğe etkisini incelemek için sıcak akışkan giriş 

sıcaklığı  Tgiriş=60℃ değerinde sabit, nanoakışkan hacimsel konsantrasyonu (φ=%1) sabit, Reynolds sayısı 

Re=400 değerinde sabit iken parçacık çapı 40 nm’den 10 nm’ye kademeli olarak azaltılmıştır. Nanopartikül çapı 

40 nm’den 30 nm’ye indirildiğinde ısı transfer etkinliğinde %0,14 artış; 30 nm’den 20 nm’ye indirildiğinde 

%0,12; 20 nm’den 10 nm’ye indirildiğinde ise ısı transfer etkinliğinde %0,11 artış tespit edilmiştir. Nanoparçacık 

çapı 40 nm’den 10 nm’ye indirildiğinde ısı transfer etkinliğinde toplamda %0,37 artış tespit edilmiştir. Parçacık 

çapının ısı transfer etkinliğine etkisi Şekil 5’te sunulmuştur. 

Nanoparçacık çapı (nm)

10 20 30 40
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Şekil 5. Isı transfer etkinliğinin parçacık çapına göre değişimi 

Al2O3-H2O nanoakışkanın parçacık çapı Dp=10 nm ve Dp=40 nm değerleri için sıcaklık konturları Şekil 6’da ve 

hız konturları Şekil 7’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Nanoakışkan parçacık çapı Dp=10 nm ve Dp=40 nm değerleri için sıcaklık konturları 



267 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Nanoakışkan parçacık çapı Dp=10 nm ve Dp=40 nm değerleri için hız vektörleri 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada gövde borulu bir ısı değiştiricisinde Al2O3-H2O nanoakışkanının hacimsel konsantrasyonunun ve 

nanopartikül çapının ısı transfer etkinliğine olan etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak; 

 Nanoakışkan giriş sıcaklığı, parçacık çapı ve Reynolds sayısı sabit tutulurken hacimsel konsantrasyonun 

(φ=%0,1-1,5) aralığında arttırılması ısı transfer etkinliğinin %1,5 arttığı tespit edilmiştir. 

 Nanoakışkan giriş sıcaklığı, hacimsel konsantrasyonu ve Reynolds sayısı sabit tutulurken parçacık 

çapının (Dp=40-10nm) aralığında azaltılması ısı transfer etkinliğinin %0,37 arttığı tespit edilmiştir. 

Bu çalışma sonuçlarının daha verimli gövde borulu ısı değiştiricilerinin tasarımında ve Al2O3-H2O nanoakışkanın 

akış karakteristikleri ve ısı transfer özelliklerinin belirlenmesinde faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca 

gelecekte bu alanda hibrit nanoakışkanların, farklı geometrilerdeki ısı değiştiricilerin, farklı akış profilleri, farklı 

türlerdeki akış yönlendirici ve türbülatörlerin kullanılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.  

Kısaltmalar 

HAD           Hesaplamalı akışkanlar dinamiği 

LMTD         Logaritmik ortalama sıcaklık farkı      

Re               Reynolds sayısı  

Nu               Nusselt sayısı 

                  Toplam ısı transfer katsayısı (W/m
2
∙K) 

                  Yüzey alanı 

                   Isı transfer etkinliği  

                  Soğuk akışkan ısı transfer hızı 
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                  Sıcak akışkan ısı transfer hızı 

                Oluşabilecek maksimum ısı transfer hızı 

                  Soğuk su kütlesel debisi 

                  Sıcak su kütlesel debisi 

                 Soğuk su çıkış sıcaklığı 

                  Soğuk su giriş sıcaklığı 

                  Sıcak su giriş sıcaklığı 

                 Sıcak su çıkış sıcaklığı 

                Maksimum sıcaklık farkı 

                Logaritmik ortalama sıcaklık farkı 

                  Soğuk su ısı kapasitesi 

                  Sıcak su ısı kapasitesi 

                 Isı kapasite hızları 

                 Isı kapasite hızlarından küçük olanı 

                  Hidrolik çap 
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ABSTRACT 

In 2020, N. Meena Kumari and T. Indira introduced and studied basic properties of a new class of sets in 

topological spaces namely  sets. We will extend the concept of compactness via 

 sets by introducing  in topological spaces and will investigate their 

relationships among them as well as their characterizations by making use of generalized mappings including 

 functions and  functions. The objective of this paper is to introduce 

the new concepts called  space,  space,  

space,  space, and   space in topological spaces and 

investigate fundamental properties and characterizations of these new types of mappings in topological spaces. 
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ABSTRACT 

  In 2020, M. Anto and S. Shahila Andrin inroduced a new class of closed sets called  sets in 

topological spaces and investigated some basic properties.  In  this paper, we introduce  

function,  function,  function,  function,   function, and 

  function, and investigate several properties and characterizations of these new types of 

mappings in topological spaces.  
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Abstract 

In 1900, Pringsheim [3] introduced the concept of convergence of real double sequences. Later on, Hardy [1] 

introduced the notation of regular convergence of double sequences in the sense that double sequence has a limit 

in Pringsheim’s sense and has one sided limit exists.  

Bi-complex numbers have been studied for quite a long time and work has been done in this direction in different 

areas of research. Still there is a lot to be explored. The work probably began with the work of the Italian school 

of Segre [6], Spampinato [7], and Scorza [5].  The most comprehensive study of bi-complex number is done by 

Price [2]. In this article we have introduced the notion of double sequences of bi-complex numbers and 

investigate their different properties.  

Keywords: Bi-complex Numbers, Sequence Spaces, Double Sequence. 
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Abstract  

Although there are a number of ways to detect breast cancer, microwave imaging, which uses non-ionizing 

radiation, is thought to be the best and safest method. Breast cancer is the most serious disease affecting women 

worldwide, and the risks of the disease can be reduced by detecting it in the early stages. In this study, a 

microstrip antenna operating at microwave frequencies in the ISM band of 2.45 GHz was developed and applied 

to a simplified model of both normal and abnormal breast tissue in order to detect the presence of a stage I tumor. 

In addition, the tumor location were examined in order to determine the precise location of the tumor. Utilizing 

CST microwave studio, all simulations and results were produced 

 

Keywords: Microstrip antenna, Antenna sensor, ISM, Breast cancer, Tumor, CST 
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Abstract 

In recent years, air pollution has been one of the issues of concern. With the growing knowledge  of the effects of 

air pollution, public and governmental interest in this problem have increased.  Today, air pollution is linked to 

the emergence of respiratory and cardiovascular diseases.  According to the World Health Organization press 

release, April 4, 2022, in Geneva, 13 million  people died prematurely due to exposure to air pollution. Urban 

areas present health and  environmental risks related to air pollution because of the population density and the 

industrial  and energy dynamics of these areas. In this abstract, we have addressed the theoretical modeling  of air 

pollution, especially the reactive gas phase flow equation, which is generally considered  valid in a continuous 

medium. This set of coupled partial differential equations depends on the  conservation of mass, density, 

momentum, and energy species. These equations describe the  convective motion of fluids, interactions between 

constituent species that can alter the  molecular structure, and other transport processes such as thermal 

conduction, molecular  diffusion, and radiation transmission. This study provides the atmospheric context of 

energy  balances and the interaction between matter and radiation. This allows us to quickly approach  of 

atmospheric pollution. The essential scientific material of this chapter comes from the theory  of radiative 

transfer, and the conservation laws of continuum mechanics.  

Keywords: Continuum mechanics; Air pollution; Thermal conduction; Molecular diffusion;  Advection 

phenomenon. 
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Wastage of electricity is one of the main problems which we are facing nowadays. We observe that fans and 

lights are left on in our homes, workplaces, schools, and universities even when no one is present in the space. 

This occurs as a result of carelessness, forgetting to turn out the lights, or being in a rush. To avoid all such 

situations, we have designed this project called “Automatic room light controller with visitor counter”. The 

"Visitor counter," which counts the number of people entering any room, is the central idea behind this project. A 

pair of infrared sensors are used to implement this function. The people count is shown on an LCD screen outside 

the room. Every time a person walks into the room, the people count increases. Using a relay interface, the 

room's lights are dimmed when there are no more people present. Relay carries out the "Automatic room light 

controller" function in this way. Because this project makes use of two infrared sensors, it can also function as a 

bidirectional person counter. Sunlight in the room will be detected by the light sensor LDR (or we can say LDR 

is used to detect daytime). If there is enough sunlight in the room (which means it is daytime) then the relay will 

not be turned on even if the person count is greater than zero. To conserve energy, it will only function as a 

person counter in this mode. 

Keywords: IR Transmitter, IR Receiver, LCD display, Relay, Darlington Pair, Microcontroller. 

The primary benefit of this project is that it contributes to energy conservation. Because the lights are turned off 

when no one is in the room. 

Human efforts to count people are rendered ineffective. Because this project uses two sensors installed on the 

door frame to perform automatic person counting. 
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ABSTRACT 

In the aviation and aerospace industry, components suffer from cracks caused by damage. The estimate or the 

evaluation of the level of this damage is based on the determination of the stress intensity factor SIF (failure 

parameter). This assessment allows us to choose the mandatory procedure in order to extend the life of these 

components. Reinforcement and repair of metal structures using a bonded patch made from composite material 

are recognized as efficient and cost-effective techniques. Much work is currently being done to improve the 

technique of repairing cracks by bonding composite patches. In this thesis, a detailed numerical study of the 

elastic behaviour including the variation of the intensity factor at the peak of the crack, for eight proposed patch 

shapes. Then, we did a comparative study between glasses / epoxy and boron / epoxy repair in order to choose 

the best shape used for the repair of aeronautical structures. 

Keywords: Cordierite, Crack, damage, stress intensity factor SIF, repair, bonding composite patches.            
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Abstract 

Fretting fatigue is a process that causes a high number of mechanical structural failures. Fretting is caused by 

small amplitude oscillatory movements that can occur between mating surfaces that vibrate and produce small 

relative displacements. This fracture process essentially involves the phenomena of fretting wear and fretting 

fatigue, operating simultaneously, due to the stresses and slips between the contact surfaces. In this work, 2D 

numerical models have been made whose purpose is to determine the mechanical behavior of the structure under 

cyclic loading. The finite element method was used to demonstrate the influence of material variation on contact 

stresses and damage initiation sites. The results obtained numerically show that the precision has an important 

effect of the modulus of elasticity and the variation of the normal loads on the field of contact pressure and 

relative sliding, and show considerable effects on the stress fields and that the greatest damage was in the 

material with the greatest modulus of elasticity, then there are considerable effects of the normal load (P) on the 

stress fields and the relative slip. 

 

Keywords: Fretting fatigue; fretting wear; finite element method; modulus of elasticity. 
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ÖZET 

Artan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile beraber tarımsal üretimdeki yanlış uygulamalar yabancı ot istilasını 

daha da tetiklemektedir. Küresel düzeyde başta buğday olmak üzere birçok üründe önemli verim kaybına neden 

olan Sinapis arvensis herbisitlere karşı direnç kazanması ile beraber üretimde sorun oluşturan önemli yabancı 

otlardan biri haline gelmiştir. Bu amaçla tahıl üretiminde stratejik bir öneme sahip olan ülkemizde, S. arvensis 

varlığı ve meydana getirdiği verim kayıplarından üreticiler sıkça söz etmeye başlamıştır. Ülkemizin her bölgesine 

yayılan ve farklı kültür bitkilerinde bulunduğu tespit edilen S. arvensis’in özellikle buğday tarımında herbisitlere 

karşı direnç kazanması, yabancı ot kontrolünü zorlaştırmakta ve önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 

Bu amaçla buğday tarlalarında S. arvensis’in popülasyon yoğunluğunu azaltacak temiz tohumluk kullanılması ve 

toprak rezervindeki tohum miktarının azaltılması gibi farklı yönetim stratejilerinin benimsenmesi, üretim ve 

verimde artış sağlanmasının yanı sıra fazla herbisit kullanılmasının önüne geçerek, hem ekonomik hem de 

ekolojik olarak olumlu katkılar sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sinapis arvensis, dayanıklılık, mücadele uygulamaları, buğday 

 

THE IMPORTANCE OF WİLD MUSTARD (Sinapis arvensis L.) İN AGRİCULTURAL PRODUCTİON 

AND REVİEW ON İTS MANAGEMENT OPTİONS 

ABSTRACT 

Along with increasing global warming and climate change, wrong practices in agricultural production trigger 

weed infestation even more. Sinapis arvensis, which causes significant yield loss in many products, especially 

wheat at the global level, has become one of the important weeds that cause problems in production with its 

resistance to herbicides. For this purpose, in our country, which has strategic importance in grain production, 

producers have started to talk about the presence of S. arvensis and the yield losses it causes. The resistance of S. 

arvensis, which spreads to every region of our country and is found in different cultivated plants, against 

herbicides, especially in wheat agriculture, makes weed control difficult and causes significant economic losses. 

For this purpose, the adoption of different management strategies such as using clean seeds to reduce the 

population density of S. arvensis in wheat fields and reducing the number of seeds in the soil reserve will provide 

positive contributions both economically and ecologically by preventing the use of excessive herbicides as well 

as increasing production and yield. 

Keywords: Sinapis arvensis, resistance, alternative control methods, Wheat 



279 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

GİRİŞ 

Tarım, M.Ö. 12000 yılında toprağın keşfiyle insanoğlunun yaşam tarzında köklü değişiklere neden olmuş, tarım 

ve hayvancılığın başlaması ve buna bağlı olarak insanların yerleşik hayata geçmesine vesile olmuştur (Önen, 

2021a). Tarım geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de insan yaşamında (beslenme, giyinme ve 

barınma) ve ekolojik dengenin kurulması ve sürdürülebilirliği açısından her zaman stratejik bir öneme sahip 

olacaktır.  

Ancak sanayi devrimiyle başlayan tarımsal gelişmeler (makineleşme, kimya sektöründeki ilerlemeler, tohum 

teknolojisindeki yenilikler ve sulama imkânlarındaki artışlar) artan insan nüfusunun gıda ihtiyacının 

karşılanmasında devrim niteliğinde olsa da sonraki dönemlerde doğal ve tarımsal ekosistemlerde büyük 

tahribatlara neden olmuştur. Bunlardan birisi de tarımsal ekosistemde fazla kimyevi ilaçların kullanılması 

nedeniyle üretimde önemli verim kayıplarına neden olan bitki koruma sorununun (hastalık, zararlı ve yabancı ot) 

daha da önemli hale gelmesidir. Özellikle kültür bitkisi ile büyüme koşulları (ışık, su, besin maddesi, yer vb) için 

rekabete girerek önemli verim ve kalite kayıplarına neden olan “yabancı otları” ön plana çıkartmıştır (Özer ve 

ark., 2001).  

Ayrıca son yıllarda artan küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklimdeki değişmeler (sıcaklık ve karbondioksit 

artışı, yağış miktar ve yağış rejimindeki düzensizlikler) genetik çeşitlilik bakımından kültür bitkilerine göre çok 

daha üstün olan yabancı otların değişen ekolojik koşullara çok daha kolay bir şekilde adaptasyon sağlayarak 

üretimde daha fazla sorun olmaya başlamıştır (Önen ve Özcan, 2010). Bununla beraber yabancı ot mücadelesinde 

en etkili yöntem olan herbisitlerin etkinliği iklim değişikliğine bağlı olarak azalması, yabancı ot sorununu çok 

daha büyük boyutlara taşımıştır (Ziska ve Goins, 2006). Bu durumda üreticiler üretimde yabancı ot sorununu 

çözmek için daha fazla herbisit kullanımına yönelmiş ve buna bağlı olarak başta atmosfer ve çevre (toprak ve 

yeraltı sularını) kirliliği olmak üzere yabancı otlarda dayanıklılık sorunun baş göstermesine de neden olmuştur 

(Mengüç, 2018).  

Gelecekte artan dünya nüfusunun beslenmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesine 

bağlıdır. Bu bağlamda doğal kaynakların kullanımı, uygun çeşit seçimi, kültürel uygulamalar (gübreleme, sulama 

vb) ve ürünün bitki koruma etmenlerinden korunmasına bağlıdır. Nitekim tarımsal üretimde ekolojik koşullar, 

stres faktörleri ve hastalık, zararlı ve yabancı otlardan kaynaklı olarak verim kayıpları artmakta veya hiç ürün 

alınmamaktadır (Önen ve Özcan, 2010). Bu nedenle üretimde yabancı otlardan kaynaklı meydana gelen verim 

kayıpları, yabancı otların çıkış zamanı, yoğunluğu, türü ve ürün çeşidi vb farklı faktörlere bağlı olarak 

değişmektedir (Özer ve ark., 2001). Tarımsal üretimde yabancı otlardan kaynaklı ürün kayıpları küresel düzeyde 

ortalama %34 iken, bunu %18 ile zararlılar ve %16’lık oranla hastalıklar izlemektedir (jabran ve ark., 2015). 

Ancak yabancı otlardan kaynaklı ortaya çıkan ekonomik kayıplar ülkeden ülkeye değişkenlik göstermektedir. 

ABD’de yabancı otlardan dolayı oluşan zarar 33 milyar dolar olarak raporlanmıştır (Pimentel ve ark., 2005). 
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Hindistan’da 11 milyar (Gharde ve ark. 2018) ve Avustralya’da ise yabancı otlar sadece tahıl yetiştiricilerine 

toplam yıllık maliyetinin 3,3 milyar Avustralya doları olduğu belirtilmiştir (Llewellyn ve ark., 2016). Ülkemizde 

ise yabancı otlardan kaynaklanan verim kayıpları kültür bitkisine göre değişmekle beraber %50 üzerinde olduğu 

ve herhangi bir mücadele yapılmadığı taktirde bu oranın %90-100 seviyelerine ulaştığı bildirilmiştir (Önen, 

1995; Tepe, 2014; Güncan ve Karaca, 2018).  

Avrupa’da tarımsal üretim alanında sorun oluşturan toplam 48 familyaya ait 176 cins ve 281 yabancı ot türü 

rapor edilmiştir. Bunların çoğunluğunu tek yıllık (%48) olmak üzere iki (%14) ve çok yıllık (%34) yabancı 

otların oluşturduğu saptanmıştır. Çalışmada yapılan değerlendirme skalasına göre tarımsal üretim açısından orta 

düzeyin üstünde bir öneme sahip olan yabancı otlardan birisi de S. arvensis türü olarak belirlenmiştir (Weber ve 

Gut, 2005). Ülkemizde ise tarımsal alanlarda yabancı ot florasına ait bir çalışmada kültür bitkisine göre 

değişmekle birlikte 31 familyaya ait 174 yabancı ot türün yayılım gösterdiği tespit edilmiştir (Yarcı ve Altay, 

2016). Ayrıca sadece serin iklim tahıllarında yabancı otların belirlenmesi çalışmasında toplam 24 familyaya ait 

138 türünün bulunduğu belirtilmiştir  (Sırrı ve ark., 2020).   

Sinapis arvensis L. 

Familya: Brassicaceae 

Türkçe ismi: Yabani hardal, hardal 

Orijini: Akdeniz  

 

Tanım ve Biyolojisi  

S. arvensis tek yıllık, geniş yapraklı ve otsu bir bitkidir. Bitki saçak kök sistemine sahip olup, 20-60 cm 

uzunluğunda olabilmektedir. Sapın alt kısımları genellikle sert tüylü, nadiren de olsa tüysüz ve dalsız 

olabilmektedir. Gövde üzeri bol dallı şeklindedir. Üst yapraklar paçasız ve sapsız, alt yapraklar ise parçalı ve uca 

doğru gidildikçe yaprak parçaları büyümekte ve en büyük yaprak en uçta olup, boyu ortalama 20 cm’dir. Alt ve 

üst yaprakların kenarları düzensiz ve dişli bir forma sahiptir (Özer ve ark., 1999).  

Bitki yaz aylarının başında ve ortalarında salkımlar halinde çiçekler açar. Çiçeklerin renkleri sarı veya kükürt 

sarısı renkte olup topluca bir arada bulunur. Salkım formundaki çiçeklerin bir kısmı olgunlaşarak fasulye 

kapsülüne benzer bir şekil alırken bir taraftan da yeni sarı renkli çiçekler açabilmektedir. Çanak yaprakları sarkık, 

taç yaprakları ise genellikle 4 adet olup 8-10 mm büyüklüğünde sarı veya altın sarısı renktedir. Meyveleri 

boğumlu olup ve boğum araları kısa, 25-40 x 2,5-3 mm büyüklüğündedir. Meyveleri kapsül şeklinde ve ortalama 

1-3 cm uzunluğunda, ortalama 1-2 mm eninde olup, kapsül içinde 7-11 adet tohum bulunur. Tohumları küçük ve 

küremsi şeklinde olup, parlak siyah veya kırmızımtırak kahverengi tonlarında ve 1,2-1,5 mm büyüklüğündendir. 

Bitki başına ortalama 200-3.500 adet tohum verir (Dezfooli, 2000; Özer ve ark., 1999). Meyvelerin olgunlaşması 

alt meyvelerden başlayarak yukarı doğru devam eder, olgunlaşan meyveler kabuğu nedeniyle sıçrayarak etrafa 
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saçılır (Uygur ve ark., 1986; Özer ve ark., 1999; Özer ve ark., 2001). Ayrıca tohumlar rüzgar, su ve insan teması 

ile dağılabilmektedir (Dezfooli 2000). 

Tohumlar çoğunlukla toprak yüzeyine yakın bulunur ve çimlenirler. Tohumlar 2 yıllık bir dormansi peryodu 

sergiler ve toprakta uzun süre (ortalama 10-35 yıl) canlı halde kalabilir (Mulligan ve Bailey 1975; Uygur ve ark., 

1986; Serin, 2008; Önen, 2021b). Ayrıca S. arvensis sadece genaratif (tohumla) olarak çoğalır ve çiçekleri kendi 

kendine uyumsuz olduğunda çapraz tozlaşma yoluyla döllenir, bu da bitkinin polen hareketi ile uzak mesafelere 

taşınmasına ve yayılmasına neden olmaktadır (Singh ve ark., 2021). 

Ekolojik İstekleri  

S. arvensis çıkışı Akdeniz, Batı Asya arasında bulunan Avrasya bölgesinde bulunmuş olsa da Warwick ve ark. 

(2009), bu gün dünyanın hemen hemen her bölgesinde yayılım göstermektedir. Yüksek bir adaptasyon 

kabiliyetine sahip olan bitkinin yayılım gösterdiği alanlar tarım alanları, nadas ve boş alanlar, yol kenarı ve 

bozulmuş meralar gibi alanlarda bulunmaktadır (Özer ve ark., 1999). 

Bitkinin en iyi gelişim gösterdiği toprak özellikleri; besin maddesi bakımından zengin, bazik karakter gösteren, 

humuslu ve kirli olmayan topraklarda yetişmektedir (Özer ve ark., 1999). Ancak kozmopolit bir tür olduğundan 

her türlü toprak ve rakımda yaşamına devam edebilir ve optimum çimlenme sıcaklıkları 7-25 
o
C arasında 

olabilmektedir (Uygur ve ark., 1986; Serin, 2008).   

 Ekonomik Zararı 

S. arvensis küresel düzeyde 52 ülkede ve 30 farklı kültür bitkisinde zarar oluşturan önemli bir yabancı ot olarak 

tanıtılmaktadır. Ancak hızlı büyümesi, yaygın kök sisteminin yanı sıra besin, su ve ışığın emilmesi için geniş 

yaprak yüzeyi nedeniyle üretimde ciddi bir rakip olarak kabul görmektedir (Macák ve ark. 2008). Dünyanın 

birçok ülkesinde (Kanada, Akdeniz ülkeleri vb) mücadele edilmesi gereken zararlı bir yabancı ot olarak kabul 

edilmektedir (Wall De Townley-Smith 1996). Zira Avustralya tahıl alanlarında en fazla yayılım gösteren yabancı 

otlar arasında altıncı sırada gelmektedir. Yıllık ortalama 19,9 milyon kg verim kaybına neden olduğunu ve 

oluşturduğu ekonomik kayıpların yaklaşık 4,9 milyon Avustralya doları olduğunu belirtmiştir (Llewellyn et al. 

2016). 

S. arvensis’in çok rekabetçi bir tür olarak kabul edilir (Preston 2019). Kültür bitkisine nazaran daha hızlı 

büyümesi, boylanması ve yan dallar oluşturması, erken dönemde buğday gibi kültür bitkileri güneş ışığından 

mahrum bırakarak, önemli verim kayıplarına neden olmaktadır (Dezfooli, 2000). Dolayısıyla hububat alanında 

(buğday, çavdar, tritikale vb) %25’ten fazla bir verim kaybına neden olmaktadır (Dhima ve Eleftherohorinos, 

2005). Kanada’da yapılan bir çalışmada S. arvensis’in istilası nedeniyle yazlık buğdayda %44’lük bir tane verim 

kaybına oluştuğunu bildirilmiştir (Dezfooli, 2000). Ayrıca metrekaredeki yoğunluğu 20 bitki/m
2
 ulaştığında 

tohum veriminde Kanola’da  %35, nohutta ise %40’ı üzerinde bir verim düşüşüne neden olmaktadır (Preston 

2019). Benzer çalışmalardan da S. arvensis’in buğday (%53), yulaf (%63) ve arpada (%69) önemli verim 
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azalmalarına neden olduğu rapor edilmiştir (Anderson 1956); Richardson 1980). Farklı ülkelerde buğday 

alanlarında Sinapis türlerinin verimde meydana getirdiği verim kayıpları ise İran’da %22-43 Behdarvand ve ark. 

(2013), USA’da %28 Kolb ve ark. (2012) ve Yunanistan’da %26 Dhima ve Eleftherohorinos (2005) olduğu 

raporlanmıştır.   

Ülkemiz florasında Sinapis cinsine ait 2 tür (S. arvensis, S. alba ) ve 3 alt tür (S. arvensis subsp. arvensis, S. 

arvensis subsp. allionii ve S. arvensis subsp. schkuhriana) bulunduğu ve tüm taksonların yabancı ot olarak 

değerlendirmektedir (Uluğ ve ark., 1993; Özer ve ark., 1999; Güler ve ark., 2012; Ateş, 2022). Bu nedenle 

tarımsal üretimde mücadele edilmesi gereken en önemli yabancı otlardan birisidir. Bu konuda birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu çerçevede Güncan (1972) yapmış olduğu çalışmada hububat alanlarında sorun oluşturan 88 

yabancı ot türünün bulunduğu ve en yaygın yabancı otlardan birinin de yabani hardal olduğunu bildirmiştir. Aynı 

araştırmacı başka bir çalışmada ise S. arvensis’in ülkemizin farklı bölgelerindeki hububat alanlarında yoğun 

olarak bulunduğunu raporlamıştır (Güncan, 1985). Benzer çalışmalar da bu veriyi kanıtlar niteliktedir (Taştan ve 

Erciş, 1991; Sırma, 1995; Boz ve Uygur, 1997; Sırma ve Güncan, 1997; Tepe, 1997; Kaya ve Zengin, 2000; 

Üstüner ve Altın, 2003; Kordali ve Zengin, 2011; Özaslan, 2011; Töre, 2014). Ancak S. arvensis’ in hububat 

dışında mısır, ayçiçeği, nohut, şeker pancar, soğan, ıspanak, patates, lahana, bahçe bitkiler vb farklı kültür 

bitkilerinde de bulunduğu saptanmıştır (Uygur ve ark., 1986; Önen, 1995; Önen ve Özer, 1995; Kadıoğlu ve ark., 

1997; Warwick ve ark., 2000; Özer ve ark., 2001; Demir ve Tepe, 2001; Üstüner ve Güncan, 2002; Özaslan ve 

ark., 2002; Anonim, 2008; Sırrı, 2014; Güncan ve Karaca, 2018; Tepe, 2018; Sırrı, 2020).    

S. arvensis ile buğday bitkisi arasındaki rekabetin sonucunda tane veriminde %19,6, sap verimin de ise 

%30,3’lük bir verim kaybına neden olduğu saptanmıştır. Aynı çalışmada yabani hardalın 1 dönümlük toprakta 

5,22 kg azot, 3,70 kg potasyum ve 0,95 kg fosfor kaldırdığını da belirtmiştir (Kaplan, 1989). Diğer bir çalışmada 

da yabani hardal nedeniyle dekarda verim kaybının %3,77- 9,90 arasında oluştuğu ve ekonomik zarar eşiğinin ise 

%0,1-0,3 bitki/m
2
 olarak değiştiği belirtmiştir (Boz, 1997; Başaran ve Kadıoğlu, 2016). Nitekim ülkemizin farklı 

bölgelerinde buğday tarlalarında yapılan çalışmalarda en yoğun türlerden birisi de S. arvensis’in olduğunu ve 

metrekarede bitki yoğunluğunu; Gökalp ve Üremiş (2015) 2,00-2,99 bitki/m
2
, Ceylan (2017) 3.25 bitki/m

2
 ve 

Pala ve Mennan (2017) ise 8.83 bitki/m
2
 olarak belirlenmiştir. 

İdaresinde Uygulanacak Yöntemler 

Tarımsal üretim ve işlenmesinde yabancı otlardan kaynaklanan sorunların asgari düzeyde tutulması için; kültürel 

alanlarda etkili ve entegre mücadele programlarının uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla uygulanacak 

yöntemlerin başarı sağlaması için kültürel alanda sorun oluşturan yabancı ot türlerinin doğru tespit edilmesiyle 

doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle tespit edilen yabancı ot türlerinin yaprak formu, yaşam süresi, çoğalma ve 

çimlenme koşulları gibi özelliklerinin bilinmesi söz konusu yabancı otlara karşı mücadele yöntemini 

belirlemektedir. Ancak yabancı ot popülasyonlarının aynı tarlada dahi toprak özellikleri, ekim nöbeti, yapılan 
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farklı yetiştiricilik ve mücadele uygulamaları vb hususlara bağlı olarak önemli düzeyde farklılık gösterebildiği 

bilinmektedir (Önen ve Özer, 2001; Önen ve ark., 2012; Önen ve ark., 2018; Sırrı, 2020). Ayrıca küresel iklim 

değişikliği, tarımda yeni teknolojilerin kullanması (alet-ekipman), modern sulama sistemleri, kimyasalların 

yaygınlaşmasının yanı sıra kültür bitkilerinde geliştirilen yeni çeşitler; yabancı otların davranışlarını, popülasyon 

oluşturma durumlarını, dağılım ve yayılma hızlarını etkilemektedir. Dolaysıyla ülkemiz başta olmak üzere tüm 

dünyada artan maliyetler, çevre sorunları ve herbisitlere dayanıklılık gibi sorunların giderek artması tarımsal 

üretimde yabancı otlarla farklı stratejileri gerekli kılmaktadır. Ancak kültürel (ekim nöbeti, ekim zamanı, tohum 

temizliği vb) ve mekanik önlemlerin arzulanan düzeyde yer verilmediği, kimyasal mücadelede ise kurallara 

(uygun doz, ekipman, uygulama zamanı, çözeltinin hazırlanması vb) uyulmaması nedeniyle yabancı ot idaresinde 

arzulanan sonuçların alınamadığı bilirtilmiştir (Önen ve Özer, 1995; Akça ve ark., 2006; Sayılı ve ark., 2006; 

Salman ve ark., 2011; Akdeniz ve ark., 2015). 

Ayrıca bir bölgede bulunan yabancı popülasyonları tarlada uygulanan idare yöntemleri, kültür bitkisi, toprak 

özellikleri ve bölgesel iklim koşullarına bağlı olarak değişebildiği söylenebilir (Özer ve ark., 1999; Yirefu ve 

Tana, 2007). Bu nedenle aynı bölgede bulunan farklı kültür bitkilerinde sorun olan yabancı ot tür sayısı, 

yaygınlık ve yoğunlukları ile genel ve özel yabancı ot kaplama oranları arasında önemli farklılıklar 

oluşabilmektedir (Sırrı, 2014). Hatta aynı tarla içerisinde dahi yabancı ot dağılımlarında büyük farklılıklar 

olduğu, dolayısıyla araziye özel bir yabancı ot mücadelesinin yapılması büyük önem taşımaktadır (Özer ve ark., 

2001; Önen ve Özer, 2002; Önen ve ark., 2012).  

S. arvensis’in yabancı ot olma münasebeti ile sürekli gelişen herbisit direnci ve iklim değişikliği nedeniyle 

ülkemiz başta olmak üzere küresel düzeyde dağılım ve yayılımının artacağında dolayı bitkinin yakın gelecekte 

daha da sorunlu bir tür haline gelebilecektir. Bu nedenle S. arvensis’in artan herbisit direnci sorunu göz önüne 

alındığında mücadelede entegre bir yönetim stratejisinin geliştirmesi oldukça önemli olacaktır.   

Ülkemizde S. arvensis’in mücadelesinde en çok tercih edilen kimyasal mücadeledir. Ancak son yıllarda bitkinin 

herbisitlere dayanıklılık oluşturduğuna dair haberler ve yapılan bilimsel çalışmalar ortaya koymaktadır. Bu 

nedenle S. arvensis idaresinde kimyasal mücadelenin de içinde yer aldığı entegre yabancı ot mücadele 

stratejilerine daha fazla ihtiyaç duymaktadır. 

Kültürel Önlemler 

Temiz Tohum Kullanmak: Yabancı otların yayılma yollarının saptanması ve bu yolların ortadan kaldırılması 

mücadelede atılacak ilk adımı oluşturmaktadır (Önen, 2015; Kaçan ve Tursun, 2020). Dolayısıyla tohum 

temizliği diğer mücadele yöntemlerine nazaran kolay ve etkili olması nedeniyle yabancı ot mücadelesinde 

öncelikli olarak bulaşmayı önleyici tedbirlerin alınması oldukça önemlidir. Tohum temizliği yapılmaması 

durumunda hububat içerisinde % 20-25 oranında yabancı ot tohumu karıştığı rapor edilmiştir (Koch ve Hurle 

1978). Bu nedenle yabancı ot tohumlarıyla bulaşık tohumluk kullanmak bir anlamda yabancı ot tohumlarının 
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kendi elimizle tarlaya ekilmesi anlamına gelmektedir. Özellikle hububat yetiştiriciliğinde ana zararlı yabancı 

otlardan biri olan S. arvensis’in sertifikalı veya temiz tohum kullanılması bitkinin arazideki popülasyon 

yoğunluğunun, dağılımının ve yayılımının önlenmesinde etkili olabilecektir. Ülkemizde bu konuda yapılmış 

birçok araştırmada buğday tohumlarının selektörden geçirmeden tohumluk olarak kullanılması yabancı otların 

karışma oranları yüksek olduğu tespit edilmiştir (Kuntay 1944; Göksel, 1956; Güncan, 1982; Özer, 1984; Zengin, 

1996;  Uludağ ve Demir, 1997; Sırma ve ark. 1997; Tepe, 1998; Güncan ve Boyraz, 2001; Güncan, 2002; 

Mennan ve Işık., 2003; Tursun ve ark.,2004; Tursun ve ark., 2006; Karaca ve Güncan, 2009; Baş, 2011; Gökalp 

ve Üremiş, 2015; Bozkurt, 2018). 

Ekim Nöbeti:  Toprağın sürdürülebilirliği yönüyle monokültür tarıma alternatifi olarak ekim nöbetinin önemi 

çok uzun yıllar önce fark edilmiştir. Küresel düzeyde yapılan araştırmalarda ekim nöbeti ile toprağın fiziksel ve 

kimyasal özellikleri iyileştirdiği, toprakta biriken ve kültür bitkilerinin gelişimini engelleyen bazı kimyasalları 

azalttığı, bitki koruma etmenlerini (hastalık, zararlı ve yabancı ot) kontrol altına alınmasını sağlayarak verimi 

arttırdığı ortaya konulmuştur (Karlen ve ark., 1994; Costantini, 2019; Nair, 2019; Önen, 2020; Sırrı ve ark., 

2020). Ayrıca tarımsal üretimde “her kültür bitkisinin kendine has” yabancı otları barındırdığı (Özer ve ark., 

2001) ilkesi dikkate alındığında ekim nöbetinin yabancı ot popülasyonlarının ekonomik zarar eşiğinin altında 

tutulması açısından önemli olduğu görülmektedir (Önen, 2020). Dolaysıyla her sene aynı kültür bitkisi 

yetiştirilen alanlarında ekim sistemine uyum sağlayan belirli yabancı ot türlerinin yoğunluğunun giderek arttığı 

görülmektedir (Önen ve Kara, 2008). Bu nedenle ekim nöbetiyle kültür bitkisi ile yabancı ot arasında kurulan bu 

ilişkinin kesilerek sorun oluşturan yabancı otlarla etkili bir şekilde mücadele edilebilmesi için ekim nöbeti büyük 

önem taşımaktadır (Özer ve ark., 2001; Sırrı ve ark., 2020). 

Ekim Zamanı, Ekim Sıklığı ve Derinliği ile Uygun Tohum Yatağı Hazırlığı: Kültür bitkisinin yabancı ot 

rekabetinde üstün çıkması için yabancı otların çimlenme ve gelişme dönemleri dikkate alınarak tohum ekiminin 

erken ya da geç yapılması önerilmektedir. Ayrıca ekim sıklığının da yabancı ot mücadelesinde etkili olduğu 

belirtilmiş olup birim alana düşen kültür bitkisi sayısının arttırılması suretiyle kültür bitkisinin yabancı otlara 

karşı rekabet gücünün arttırılabilmektedir (Özer ve ark., 2001). Diğer taraftan uygun tohum yatağı hazırlığının 

tohumların çimlenme oranını arttırdığı ve çıkış zamanını hızlandırdığı belirtilmektedir. Ayrıca kültür bitkisinin 

güçlü gelişmesi ve yabancı ot rekabetinde ön planda olması için tohumların uygun derinliğe ekilmesi oldukça 

önemlidir (Özer ve ark., 2001; Önen ve Kara, 2008; Önen, 2020; Sırrı ve ark., 2020). 

Çeşit Seçimi: Adaptasyon ve rekabet gücünün yüksek çeşitlerin seçilmesi yabancı otlarla mücadelesi önemli bir 

adımdır. Kültür bitkisinin güçlü gelişmesi, hastalık ve zararlılara dayanıklı olması ve erken olgunlaşması yabancı 

otlarla mücadelesinde önemli olabilmektedir. 

Gübreleme, Sulama ile Hastalık ve Zararlı Kontrolü: Yapılan çalışmalarda kültür bitkilerinin sağlıklı bir 

şekilde gelişmesinin sağlanmasının rekabet güçlerini de olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir (Uygur ve ark., 
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1984; Özer ve ark., 2001; Tepe, 2014; Güncan ve Karaca, 2018). Dolayısıyla ekim zamanı, çeşit seçimi, tohum 

yatağı hazırlığı, ekim nöbeti vb kültürel uygulamaların yanında uygun gübreleme ve sulama ile hastalık ve 

zararlıların kontrol altına alınması kültür bitkisinin gelişimine olumlu katkı sağladığından yabancı otlara karşı 

bitkileri daha dirençli hale getirecektir. Özellikle kimyevi gübrelerin tarlaya saçılması yerine, tohum ekimiyle 

beraber tohum yatağına uygulanması ve damlama sulamayla kültür bitkisinin yabancı otlara göre gübre ve sudan 

daha fazla yararlanmasına olanak tanınacaktır (Özer ve ark., 2001; Önen 2020; Sırrı ve ark., 2020). Diğer taraftan 

çiftlik gübresinin mutlaka yanmış (fermente olmuş) olarak tarlaya verilmesi yabancı ot popülasyonunun 

düşmesinde etkili olmaktadır (Özer, 1982). Bu şekilde yabancı ot tohumlarının tarlaya taşınması ve sorun 

oluşturmalarının önüne geçilebilmektedir. Bu kapsamda İran'da yapılan bir araştırmaya göre S. arvensis'in tohum 

çimlenmesi topraktaki su oranının 0 MPa ve -0,2 MPa arasında olduğunda tohumların %70'in üzerinde 

çimlendiğini ancak su oranının -0,4 MPa olduğunda tohum çimlenmelerinin önemli ölçüde azaldığı saptanmıştır 

(Lotfifar et al. 2014). Wright ve ark. (1999) yapmış olduğu bir çalışma da ise S. arvensis’in nemli ve kuru 

şartlarda buğdayda meydana getirdiği verim kayıpları araştırılmış, bitkinin nem stresine maruz kaldığında daha 

az rekabetçi olduğu, bu nedenle kuru toprakta nemli toprağa göre buğdayda meydana getirdiği verim kaybının 

daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Topraktaki Tohum Rezervini Düşürmesi 

Tarladaki yabancı ot yönetim stratejilerinden biri olan ama çoğu zaman göz ardı edilen tohum bankası, yabancı ot 

tohum popülasyonun azaltması, üretim sırasında sorun oluşturan S. arvensis gibi tek yıllık ve yüksek oranda 

tohum oluşturan yabancı otlarla mücadelede büyük önem taşımaktadır. Özellikle kimyasal mücadelenin yasak 

olduğu organik ve ekolojik tarım sistemlerinde başta yabani hardal olmak üzere diğer yabancı otlarla da 

sürdürülebilir bir şekilde mücadele edilmesi için önemli bir entegre mücadele yöntemidir. Dolayısıyla S. 

arvensis’in sorun oluşturduğu alanlarda (kültür bitkilerinde) özellikle tohum rezervini besleyen tarla kenar 

bitkileri, toprak işleme, hasat-harman artıkları, sulama, çiftlik gübresi vb uygulamalar bitkinin tarladaki 

varlığının sürdürülmesine neden olmaktadır. Bu nedenle S. arvensis’in mücadelesinde farklı tekniklerin 

kullanılmasının yanı sıra özellikle tohum bankasını besleyen ve çok sayıda tohum oluşturan tarla ve su kanalları 

kenarında bulunan bitkilerin mümkün olduğunca tohum bağlamadan müdahale edilmesi sonraki dönemlerde tarla 

için dahil topraktaki yabancı ot popülasyon yoğunluğunu azaltacaktır (Singh ve ark., 2021). 

Biyolojik Mücadele 

S. arvensis’in kontrolünde en yaygın kullanılan yöntemlerden birisi herbisitlerdir. Ancak herbisitlere karşı 

dirençli yabancı otların ortaya çıkması (Guzzella ve ark. 2006, Shakeri ve ark. 2014) ve çevre kirliliği gibi birçok 

sorun nedeniyle bilim adamlarını doğa dostu (kısa yaşam döngüsü ve hedef dışı canlılara toksik etkisinin 

olmaması) biyolojik çalışmalarına yönlendirilmiştir. Bu ilke kapsamında yabancı ot mücadelesinde 

biyoherbisit/mikoherbisitler olarak bitki patojenik mikroorganizmaları veya fitotoksinlerin yer aldığı mikrobiyal 
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bileşikleri kullanılmaktadır (Chutia ve ark., 2007). Nitekim bu mikrobiyal fitotoksinler çoğunlukla bakteri, 

mantar ve aktinomisetlerin türevlerinden oluşmaktadır (Li et al. 2003, Amusa 2006). Zira son yıllarda özellikle 

yabancı otlarla mücadelede çok sayıda bitki patojeni (bakteri ve mantar) ve allelokimyasal bileşikler izole 

edilmekte, tanımlanmakta ve herbisit yeteneği araştırılmaktadır (Hoagland 2001). Bu çerçevede İran’da yapılan 

araştırmalarda funguslarda elde edilen mikoherbisitlerin S. arvensis gibi dikotiledon yabancı otlar üzerinde seçici 

yıkıcı etkisi olurken, buğday gibi monokotiledon bitkiler üzerinde ise zararlı olmadığını saptanmıştır (Moghimi 

ve ark., 2013; Shakeri ve ark., 2017). 

Kimyasal Mücadele 

Yabancı ot kontrolünde kimyasal mücadele kısa sürede sonuç vermesi ve ekonomik olması nedeniyle en fazla 

tercih edilen mücadele yöntemdir. Ancak bilinçli bir şekilde uygulanmamasından dolayı birçok sorunu da 

beraberinde getirmektedir. Bu sorunların başında insan, hayvan ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmesi 

gelmektedir. Bununla beraber kalıntı sorunu, kültür bitkisine fitotoksite etkisi, hedef dışı bitki ve hayvanlarda 

oluşan zararlanmalar ve dayanıklılık gibi diğer yan etkilerini oluşturmaktadır.   

Tarımsal üretimde verimi artırmak için herbisitlerle etkili bir yabancı ot kontrolü,  devrim niteliğinde bir 

teknoloji olmuş ve zamanla gelişerek devasa şirketlere dönüşmüş ve küresel tarımda en büyük kimyasal girdiyi 

oluşturmaktadır (Kraehmer ve ark., 2014). Dünyada kullanılan pestisitlerin içinde %47,5 oranla herbisitler birinci 

sırada gelmektedir (De ve ark., 2014). Dolayısıyla yabancı otları kontrol etmek için 29 farklı etki şekline sahip 

200’den fazla herbisit aktif maddesi kullanılmaktadır (Vencill ve ark., 2012).  Ancak herbisitlerin aşırı ve 

kontrolsüz kullanılmasının yanı sıra her sene aynı ürünün ekilmesi (monokültür) yabancı ot sorunun daha da 

derinleşmesine neden olmuştur. İlk olarak 1956 yılında Harper tarafından herbisit dayanıklılığından söz edilmiş 

ve yabancı otların zamanla herbisitlere karşı daha fazla dayanıklılık oluşturabileceği belirtilmiştir (Harper, 1956). 

Son yıllarda dünya çapında 266 yabancı ot türü (dar yapraklı (113) ve geniş yapraklı (153)), 71 ülkede ve 95 

farklı kültür bitkisinde 164 farklı herbisite karşı dayanıklılık geliştirdiği belirtilmiştir (Heap, 2020). Bu yabancı 

otlardan birisi de S. arvensis bitkisidir.  S. arvensis’e karşı ilk dayanıklılık 1983 yılında Kanada da mısır 

yetiştirilen alanlarda Fitosistem II inhbitörü (C1) grubunda olan “Atrazine” karşı geliştirildiği tespit edilmiştir 

(Ali ve ark, 1986). Daha sonra 1990’da Kanada Monitoba’da bölgesinde kışlık arpa ve buğday alanlarında 

Sentetik Auksin grubu olan MCPA ve 2,4-D herbisitlerine karşı dayanıklılığı tespit edilmiştir. Aynı bölgede S. 

arvensis’in ALS grubu herbisitlere karşı ilk dayanıklılık ise 1992 yılında kışlık olarak yetiştirilen buğday, arpa ve 

kanola alanlarında saptanmıştır. Kanada’nın Saskatchewan şehrinde ise 2002 yılında S. arvensis’in ALS 

gurubuna ait Tribenuron methyl etken maddesine ilk dayanıklılığı saptanmıştır (Heap, 2020). 

Daha sonra farklı bölgelerde S. arvensis’in herbisitlere karşı dayanıklılığı ile ilgili yapılan çalışmalarda 

ALS/AHAS inhibitörü chlorsulfuron, trifensulfuron, ethametsulfuron methyl, trifensulfuron-methyl, 

metsulfuron-methyl, metrubizine, imazamox, tribenuron methyl, chloransulam-methyl,  Auxin grubu; 2,4-D, 



287 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

dicamba veya picloram, imidazolinone (IMI) grubu; imazethapyr gibi aktif maddelerine karşı dayanıklılık 

geliştirdiğini saptamışlardır (Morrison ve Devine, 1994; Warwick ve ark., 2005; Szmigielski ve ark., 2015; 

Haghigi, 2019; Hepa, 2020). 

Ülkemizde ise S. arvensis’in dayanıklılık geliştirdiği herbisitler ALS inhibitörleri ve Sentetik Oksinler grubudur. 

Marmara bölgesi buğday alanlarında yapılan bir çalışmada S. arvensis’in 16 popülasyonundan 5’in ALS 

grubunda chlorsulfuron’a ve çapraz dayanıklılık testinde ise trifensulfuron methyl’e karşı dayanıklı olduğu 

belirlenmiş ve bu da ülkemizde ALS inhibitörü herbisitlerde, geniş yapraklı yabancı otlara karşı meydana gelen 

ilk dayanıklılık olayı olarak kaydedilmiştir (Topuz, 2007). Adana ili buğday alanlarında S. arvensis ve Avena 

fatua’ın ALS inhibitörü herbisitlere karşı dayanıklılığın belirlenmesi ve haritalanması çalışmasında S. arvensis’in 

Pyroxsulam+cloquintocet-sodium’a ve Mesosulfuron-methyl + iodosulfuronmethyl - sodium’a karşı dayanıklı 

olduğu belirlenmiştir (Gürbüz, 2016). Ayrıca Şin (2021)’de Orta Karadeniz Bölgesi (Amasya, Çorum, Tokat ve 

Yozgat) buğday tarım alanlarında S. arvensis’in tribenuron methyl ve 2,4-D amin etken maddelerine karşı 

dayanıklılığı bioassay ve moleküler yöntemlerle belirlenmiş ve çalışma sonucunda S. arvensis Trp-574 nolu 

aminoasitte nokta mutasyonu sonucu oluşan dayanıklılığı moleküler yöntemle belirlenmiştir.  

SONUÇ 

Tarımsal üretimde iklim değişikliği ve yanlış tarımsal uygulamalar yabancı ot tür ve yoğunluklarının daha da 

artmasına neden olmaktadır. Ayrıca yabancı ot popülasyonlarının herbisitlere karşı artan direnç oluşumu ve diğer 

mücadele uygulamalarının eksik kalması üretimde yabancı ot sorununu daha da büyütmektedir. Bu nedenle 

yabancı ot tür ve yoğunluklarını dikkate almadan takvime dayalı yapılan herbisit uygulamalarıyla yabancı otlar 

baskı altına alınmadığı gibi fitotoksite, kalıntı ve çevre sorunları gibi bazı istenmeyen durumlar ortaya 

çıkabilmektedir. Dolayısıyla üretim alanlarında sorun olan yabancı otların başarılı bir şekilde kontrolü için 

yabancı otların tür ve yoğunluklarının tespiti öncelik taşımaktadır. Ayrıca yabancı ot tür ve yoğunlukların, bitki 

deseni, uygulanan idare stratejisi, sulama ve gübreleme uygulamaları, toprak ve iklim özelliklerine bağlı olarak 

bölgeden bölgeye, tarladan tarlaya değişkenlik göstermektedir. Bu kapsamda her bölgenin hatta her tarlanın 

kendine özgü yabancı ot sorunları bulunmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde yabancı ot mücadelesinde 

bölgeye hatta tarlaya özel çözümler geliştirilmelidir.  

Ülkemizde S. arvensis mücadelesi özellikle buğday alanlarında sorun olmaya başlamış ve farklı etken maddesine 

sahip herbisitlere karşı dayanıklılık oluşturmuş durumdadır. Bu nedenle S. arvensis’in gelecekte daha da büyük 

sorunlara neden olmaması için mücadelesinde farklı yönetim stratejileri uygulayarak (tohum bankasının 

düşürmesi vb) buğday alanlarındaki popülasyonun yoğunluğunun düşürülmesi hem aşırı ve bilinçsiz herbisit 

kullanılmasının önüne geçilecek hem de buğday üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Buna ek olarak S. 

arvensis metrekaredeki yoğunlukları bölgelere göre değiştiği için kimyasal ilaçlamada tarladaki yabancı ot tür ve 
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yoğunluğunu dikkate alarak tarlaya özel ilaçlama programların uygulanması herbisit dayanıklılığının 

önlenmesinde önemli olacaktır. 

Sonuç olarak, hem tarımdaki sürdürülebilirliği sağlamak hem de doğal ekolojiyi korumak adına yabancı ot 

istilasını önlemek için üretimde sorun oluşturan yabancı otların kontrolünü kimyasal mücadelenin de içinde yer 

aldığı entegre mücadele stratejileri geliştirmesi önem arz etmektedir. 
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TÜRKİYE FLORASINDA YAYILIM GÖSTEREN AMARANTHUS TÜRLERİ (HOROZİBİĞİ) VE 

MÜCADELE YÖNTEMLERİ  

Mesut SIRRI
 

Siirt Üniversitesi, Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 

 Orcid No: 0000-0001-9793-9599 

ÖZET 

Küresel iklim değişikliği ve doğal alanların tahribatı sonucu doğal yaşam alanlarından uzaklaşan istilacı bitkiler 

biyolojik çeşitliliği etkileyen en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Zira istilacı bitkiler doğal 

habitatlarından ayrılarak taşındıkları yeni bölgelerde; ekosistemleri etkileyerek, insan ve hayvan sağlığı risk 

oluşturmakta, çevre ve ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Bu çerçevede ülkemize giriş yapmış, mevcut tarımı 

ve biyolojik çeşitliliği tehdit eden önemli istilacı bitki gruplarından birisini de Amaranthaceae familyasına ait 

Amaranthus cinsi oluşturmaktadır. Ülkemizde bu güne kadar yapılan araştırmalarda bu cinse ait 22 farklı takson 

bulunduğu tespit edilmiştir. Bu taksonlar çok farklı kültür bitkileri, çayır-mera ve tarım dışı alanlarda yayılım 

göstererek önemli verim ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Bu derlemede Amaranthus türlerinin 

tanınması, kullanım alanları ve mücadele yöntemleri ile ilgili konular ele alınmıştır. Ülkemizde yabancı otlarla 

mücadelede çoğunlukla reçeteye bağlı olarak yapılan uygulamalar, sorun olan yabancı ot tür ve yoğunlukları 

dikkate alınmadan her bölgede benzer uygulamalara gidilmektedir. Ancak yabancı ot florası bölgesel olarak 

değişmekle beraber kültür bitkisi ve ekolojik faktörlere bağlı olarak aynı tarlada bile değişim gösterebilmektedir. 

Dolayısıyla yabancı otlarla mücadelede bitki tür ve yoğunluklarının belirlenmesi etkili bir mücadele için oldukça 

önemlidir.  

Anahtar Kelime: Amaranthus spp., istilacı tür, mücadele yöntemleri, Türkiye 

 

Amaranthus SPECIES IN TURKISH FLORA AND THEIR MANAGEMENT METHODS 

ABSTRACT 

Invasive plants moving away from their natural habitats as a result of global climate change and the destruction 

of natural areas have become one of the most important problems affecting biological diversity. Because invasive 

plants leave their natural habitats and affect the ecosystems in the new regions they move to, creating a risk for 

human and animal health, and negatively affecting the environment and the economy. In this context, one of the 

important invasive plant groups that have entered our country and threatened the existing agriculture and 

biological diversity is the Amaranthus genus belonging to the Amaranthaceae family. In our country, it has been 

determined that there are 22 different taxa belonging to this genus in the studies carried out so far. These taxa 

cause significant yield and economic problems by spreading in very different cultivated plants, meadow-pasture, 

and non-agricultural areas. In this review, the issues related to the recognition of Amaranthus species, their usage 

areas, and control methods are discussed. In our country, in the fight against weeds, similar applications are used 

in every region, regardless of the applications made depending on the prescription and the weed species and 
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densities that are the problem. However, although the weed flora varies regionally, it can vary even in the same 

field depending on the cultivated plant and ecological factors.  Therefore, the determination of plant species and 

densities in the fight against weeds is very important for effective control. 

Keywords: Amaranthus spp., invasive species, control methods, Turkey  

GİRİŞ  

Tarımla birlikte ortaya çıkan yabancı ot sorunu geçmişten günümüze kadar çeşitli iklimsel ve çevresel 

değişimlerin yanı sıra teknolojinin (makine ve ilaç sanayisi vb) gelişmesiyle beraber oluşturduğu sorunlar son 

yıllarda istilacı türlerin eklenmesiyle artarak devam etmektedir. 

Yabancı ot kavram olarak belli bir coğrafik bölgenin doğal flora veya faunasında bulunmayıp belli bir amaç 

doğrultusunda kasten veya tesadüfen dışarıdan taşınan, yerli flora içerisinde yer almayan bitki ya da bunların 

tohum, yumurta, spor veya üreme yeteneğine sahip diğer biyolojik üreme materyallerine yabancı ot denir. İstilacı 

yabancı ot (İYO) ise, doğal florasının dışında girdiği yeni ekosistemlerde insan sağlığı ve biyolojik çeşitlilik için 

tehdit oluşturan, ekonomik ve çevresel sorunlara neden olan ya da zarar verme potansiyeli bulunan türler olarak 

tanımlanmaktadır (Önen, 2015).  

İstilacı yabancı bitkilerin son yıllarda küresel olarak gündeme gelmesi, bu tür bitkilerin yeni ekolojilere kolayca 

adaptasyon ve hızlı gelişme özellikleri sebebiyle istila yeteneğini kazandırarak yayılmalarına neden olmaktadır. 

Ancak küresel iklim değişkenliği ve çevresel bozulmalar gibi ekolojik değişimler İYO’da biyolojik değişimler 

meydana getirilerek doğal yaşam alanlarının dışındaki yeni ekolojilere yayılmalarını ve popülasyon 

oluşturmalarına arttırmaktadır (Ziska ve ark., 2011; Farooq ve ark., 2015; Farooq ve ark., 2016). Zira küresel 

iklim değişikliği sebebiyle artmaya başlayan karbondioksit (CO2) ve sıcaklık (C
0
) değerleri istilacı türlerde hızlı 

gelişmesini ve yüksek biyomas oluşturmasını teşvik ederek kültür bitkisi ile rekabetinin artmasını neden 

olmaktadır (Jabran ve ark., 2015; Malarkodi ve ark., 2017; Bozdoğan ve ark., 2021). Ayrıca iklim değişikliği 

istilacı yabancı otların yaygınlık ve yoğunluklarına etki ettiği gibi herbisitlerin etkinliğini azalması olası 

sonuçlarını arasındandır (Önen ve Özcan, 2010). Zira herbisitlerin etkinliğinin azalması üreticilerin daha fazla 

ilaç kullanması sebep olurken, bir yandan da yabancı otların herbisitlere karşı direnç geliştirmelerine yol 

açmaktadır (Alptekin ve ark., 2022). Ayrıca istilacı yabancı otlar yeni habitatlara yerleşmeleri, çoğalmaları ve 

yayılmalarından toprak özellikleri, mikroorganizmalar, doğal düşmanların olmayışı ve su gibi diğer çevresel 

faktörlerinde önemli düzeyde etkili olduğu belirtilmektedir (Önen ve Özcan, 2010; Önen, 2010; Günal ve ark., 

2015; Jabran ve ark., 2015).  

İstilacı bitkilerin yayılması ve popülasyon oluşturmalarının en önemli özelliği sahip oldukları yaşam 

stratejileridir. Özellikle yüksek büyüme hızı ve kısa yaşam döngüsü sayesinde fotosentez oranında maksimum 

performans sağlayarak erkenden gelişimini tamamlayarak yerel türlere üstünlük sağlayabilmektedir (Önen, 

2015). Ayrıca yüksek oranda tohum oluşturmaları ve tohumların çimlenme oranlarının yüksek olma hasebiyle 
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çok daha geniş alanlara yayılma kabiliyetine sahiptirler. Bununla beraber sahip olduğu derin kök yapıları 

sayesinde ekstrem koşullara da (kuraklık ve su stresi) kolayca adaptasyonu sağlayarak çevresel faktörleri (ışık, su 

ve besin elementi) optimum düzeyde kullanılmaktadır (Karaer ve ark., 2015). Ayrıca istilacı yabancı otlar 

girdikleri yeni bölgelerde ana vatanlarında bulunan hastalık, zararlı ve herbivor baskısının bulunmaması bu 

türlerin yayılmasın veya istila sürecinin hızlandırarak daha geniş alanlara ulaşabilmesine imkân sağlamaktadır. 

Bir diğer önemli özellikleri de allelopatik potansiyelli kimyasallara sahip olması, etrafında bulunan kültür 

bitkileri ve diğer yabancı otlarla rekabet ederek gelişimini engelleyebilmektedir. Ayrıca bir bölgeye giren ve 

uzun yıllar çıkmayan istilacı yabancı otların en önemli nedenlerinden biri de tohumların uzun bir uyku dönemine 

(dormansi) sahip olması veya farklı zamanlarda çimlenebilme özelliğinin bulunmasıdır (Önen ve ark., 2014; 

Önen ve ark., 2016ab). Son yıllarda küresel düzeyde istilacı yabancı otların yayılmasını hızlandıran bir diğer 

faktör ise teknolojinin gelişmesiyle beraber uluslararası ulaşım ve ticaret ağının artmasıdır. İnsanlar 

kıtalar/bölgeler arasında kolayca seyahat edilmesi (turizm) ve ticari faaliyetleri (ithalat ve ihracat) vb hareketlilik 

istilacı türlerin kıtalar arası yayılımı arttırmıştır (Karaer ve ark., 2015; Önen, 2015). Buna bağlı olarak özellikle 

istilacı bitkilere ait tohum ve diğer biyolojik materyaller kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile canlı (insan, 

bitki vb) ve cansız (mal ve eşyalar vb) ürünler üzerinde bilerek veya bilmeyerek taşınmaktadır. 

Ülkemizin istilacı yabancı otlar için cazibeli bir yaşam alanının olmasının en önemli nedenlerinden birisi de 

bulunduğu coğrafi konum, farklı iklim özellikleri ve topografik yapısındaki değişkenlik vb özellikler 

oluşturmaktadır. Ayrıca dünyanın önemli gen merkezleri arasında yer alan ülkemiz Akdeniz, İran-Turan ve 

Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgenin kesişimde yer alması ve biyoçeşitliliği açısından önemli yaşam alanına 

sahip olmasıdır (Karagöz ve ark., 2010). Bu açıdan değerlendirildiğinde ülkemiz florasında (endemik bitkiler 

dahil) 12.000’in üzerinde bitki tür çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır (Davis, 1965-1985; Önen ve Özcan, 

2010; Güner ve ark., 2012). Dolayısıyla biyolojik çeşitlilik ülkemize bir takım fırsatlar/imkânlar (özelliklede gen 

kaynakları) sağlamaktadır. Ancak ekolojik zenginlik (bitki ve coğrafik çeşitlilik) nedeniyle floraya dışarıdan 

bilerek veya bilmeyerek girişi olabilecek birçok istilacı bitki türünün de uğrak yerinin olması sebebiyle başta 

insan sağlığı olmak üzere tarımsal üretim ve biyolojik çeşitlilik açısından büyük risk taşındığı da belirtilmektedir 

(Önen ve ark., 2015; Karaer, ve ark., 2015). Bu çerçevede ülkemizde varlığını sürdüren istilacı yabancı ot 

türlerinin 354 takson olduğu belirtilmiştir (Uludağ ve ark., 2017). Ancak son yıllarda yapılan kayıtlarla beraber 

ülkemiz florasındaki istilacı yabancı tür sayısı her geçen gün giderek artmaktadır (Eren ve ark., 2016; Uygur ve 

ark., 2021; Önen ve ark., 2021). Bu türler içerisinde en yaygın familyalardan birisi de Amaranthaceae 

familyasına ait Amaranthus cinsi oluşturmaktadır. Bugüne kadar kaydedilen Amaranthus cinsine ait 22 takson 

kayıtlı olduğu saptanmıştır (Güner ve ark., 2012; Uludağ ve ark., 2017; Uygur ve ark., 2021).  

Amaranthus Türlerinin Kullanım Alanları 
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Horozibiği türleri (Amaranthus spp.) Amaranthaceae familyasında olup çoğunluğu Amerika kıtasına ait olsa da 

Avrasya ve Akdeniz orijinli türleri de bulunmaktadır. Dünya’da Amaranthus cinsine ait 74 türü bulunmakta ve 

bunlar sebze, tahıl, süs bitkisi, yem ve yabancı ot gibi farklı alanlarda değerlendirilmektedir (Mosyakin ve 

Robertson, 2004; Mlakar ve ark., 2010; Lee, 2011; Ergun ve ark., 2014; Putnam, 2014; Uygur ve ark., 2021). 

Amaranthus cinsine ait bazı türler istilacı yabancı ot olarak dünya istilacı bitkiler listesinde bulunsa dahi, bazı 

türler dünyanın farklı ülkelerinde kültüre alınmış ve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle gelişmiş olan 

ülkelerde (Amerika, Rusya ve Çin) kültüre alınmış Amaranthus türlerinin ticareti de yapılmaktadır. Zira tahıl 

olarak tüketilen A. hypochondriacus, A. cruentus ve A. caudatus türleri en fazla ABD ve Çek Cumhuriyeti olmak 

üzere Avusturya, Slovakya, Almanya, Macaristan, Polonya, Rusya, İtalya ve Slovenya gibi ülkelerde de üretimi 

yapılmaktadır (Berghofer ve Schoenlechner, 2002). Sebze olarak yetiştirilip  tüketilen A. blitum, A. hybridus L., 

A. tricolor, A. viridis, A. spinosus, A. powellii ve A. thunbergii türleri ise üretimi en fazla Çin olmakla beraber 

Nijerya, Gabon ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yenilebilir sebze olarak üretimi yapılmaktadır (Grubben 

ve Denton 2004). A. caudatus ve A. ticolor türleri ise daha çok süs bitkisi olarak peyzaj alanında kullanılmaktadır 

(Rastogi ve Shukla, 2013). Ancak Batı ve Güney Afrika, Hindistan, Güney Asya ve diğer bazı ülkelerde 

Amaranthus türleri yabancı ot olarak kaydedilmiş ve 28 farklı tarımsal üründe sorun oluşturduğu belirtilmiştir 

(Bürki ve ark., 2001). Amarathus cinsine ait özellikle istilacı konumunda olan türler tarımsal üretim ve biyolojik 

çeşitliliği tehdit eden önemli yabancı ot olarak da kabul edilmektedir. 

Ülkemizde ise Amaranthus cinsine ait bitki türlerinin tamamı istilacı yabancı ot olarak değerlendirilse de halk 

arasında “tilkikuyruğu” olarak bilinen A. albus, A. blitoides, A. graecizans ve A. retroflexus türlerin yanı sıra 

“hoşguran” olarak bilinen A. blitum türü doğada toplanarak gıda olarak tüketildiği bilinmektedir (Baytop, 1997). 

Bu yabancı ot türleri ülkemize farklı dönemlerde ve faklı yollarla giriş yaparak tarımsal üretimde önemli verim 

kayıplarına neden olduğu gibi doğal ekolojide ise biyolojik çeşitlilik üzerinde büyük riskler oluşturabilmektedir. 

Bu kapsamda ülkemizde tespit edilmiş ve kayıt altına alınmış toplam 13 Amaranthus taksonun bulunduğu 

belirtilmiştir (Gönen ve Uygur, 2000; Uludağ ve ark., 2017). Bu türlerin özellikle kozmopolit haline gelmiş ve 

ülkenin hemen hemen her bölgesinde (A. retroflexus, A. albus, A. viridis) ve geniş bir ürün deseninde; buğday, 

pamuk, mısır, mercimek, şekerpancarı, patates, anason, domates, hıyar, ayçiçeği, fasulye, yonca, nohut, bamya, 

soya, susam, yerfıstığı, ıspanak, soğan, turunçgiller, fındık, antepfıstığı, bağ, meyvelik, sebzelik, fidelik, fidanlık, 

örtü altı sebzecilik, su kanalları, yol ve tarla kenarlarında yayılım göstermiş ve popülasyon oluşturmuştur. Ancak 

ülkemize 2016 yılında giriş yapmış A. palmeri (Eren ve ark., 2016) farklı bölgelerde ve kültür bitkilerinde 

yayılım gösterdiği raporlanmıştır (Özaslan ve ark., 2017). Son olarak Uyur ve ark. (2021) tarafından Türkiye 

florasına kaydedilen A. crassipes türü olmuştur. Dolayısıyla Ülkemiz florasında yayılış gösteren Amaranthus 

takson sayısı son kayıtlarla beraber toplam takson sayısı 22’ye çıkmıştır (Uluğ ve ark., 1993; Gönen ve Uygur, 



297 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

2000; Güner ve ark., 2012; Özaslan ve ark., 2015; Özcan ve ark., 2015; Eren ve ark. 2016; Uludağ ve ark., 2017; 

Doğan ve ark., 2018; Uygur ve ark., 2021; TÜBİVES, 2022).  

Tablo 1. Türkiye florasında tespit edilmiş Amaranthus cinsine ait bitki türleri 

Bilimsel isim Yaygın isim Yerel/Kayıtlı isim Orijini 

Yaşa

m 

süresi 

Amaranthus albus L. Horozibiği Kömüşmancarı Amerika 

Tek 

yıllık 

Amaranthus blitoides S.Wats. Sürünücü horozibiği Mordarımancarı Amerika 

Tek 

yıllık 

Amaranthus blitum L. Tilkikuyruğu Hoşkuran Avrasya 

Tek 

yıllık 

Amaranthus blitum subsp. emarginatus (Salzm. 

ex Uline & Bray) Carretero, Muñoz Garm. & 

Pedrol  - Hoşkuran Avrasya 

Tek 

yıllık 

Amaranthus blitum subsp. oleraceus (L.) 

Costea  - Hoşkuran Avrasya 

Tek 

yıllık 

Amaranthus caudatus L.  - Uzun ibik  - 

Tek 

yıllık 

Amaranthus crassipes Schltdl. Boduribik  -  - 

Tek 

yıllık 

Amaranthus cruentus L. Kırmızı çiçekli horozibiği Horozibiği  - 

Tek 

yıllık 

Amaranthus deflexus L. Yıldızbantlı horozibiği Sarkık ibik  - 

Çok 

yıllık 

Amaranthus graecizans L. Daryapraklı horozibiği Ohraşan Akdeniz 

Tek 

yıllık 

Amaranthus graecizans subsp. graecizans Daryapraklı horozibiği Ohraşan Akdeniz 

Tek 

yıllık 

Amaranthus graecizans subsp. silvestris (Vill.) 

Brenan Daryapraklı horozibiği Ormanohraşanı Akdeniz 

Tek 

yıllık 

Amaranthus hybridus L. Melez horozibiği Melezmancar Amerika 

Tek 

yıllık 

Amaranthus hypochondriacus L.  -  - Amerika 

Tek 

yıllık 

Amaranthus lividue L. Gri lekeli amarant  - Amerika 

Tek 

yıllık 

Amaranthus palmeri S.Watson Dev horozibiği Dev horozibiği Amerika 

Tek 

yıllık 

Amaranthus retroflexus L. Kırmızı köklü horozibiği Tilkikuyruğu Amerika 

Tek 

yıllık 

Amaranthus spinosus L. Dikenli horozibiği Diken ibik Amerika 

Tek 

yıllık 

Amaranthus tricolor L. Alaca ibik Alaca ibik Amerika 

Tek 

yıllık 

Amaranthus viridis L. Yeşil horozibiği Yeşil ibik Amerika 

Tek 

yıllık 

Amaranthus x adulterinus Thell.  - Melez ibik Amerika 

Tek 

yıllık 

Amaranthus x galii Sennen & Gonzalo ex 

Priszter  - Karmancarı Amerika 

Tek 

yıllık 
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Amaranthus Türlerinin Biyolojik Özellikleri 

Dünyanın hemen hemen her bölgesinde yayılmış olan Amaranthus türleri ülkemiz florasında yayılım gösteren 

türlerin tamamı dışarıdan taşınmış ve istilacı yabancı ot karakterini taşımaktadır. Amaranthus türlerinin yüksek 

genetik çeşitliliği ve farklı iklim ve toprak özelliklerine tolerans sınırlarının geniş olması, farklı ekosistemlerde 

yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip olmasını sağlamıştır. Bu nedenle ülkemizde tarım alanları, meralar, demir 

ve hava yolları, yol kenarları, boş ve döküntü alanlarda yayılmış durumdadır. Ancak bu türler hem popülasyon 

oluşturma yoğunlukları hem de vejetatif/generatif çoğalmaları açısından değişkenlik gösterse de genellikle 

yüksek oranda tohum (1.000-600.000)  oluşturma potansiyeline sahiptirler (Kadıoğlu ve ark., 2015; Özcan ve 

ark., 2015; Torra ve ark., 2020). Tohumların boyutları ve şekilleri taksonlara göre değişkenlik gösterse de 

ortalama 1 mm çapında ve 12 mm uzunluk arasında değişebilmektedirler. Topraktaki tohum rezervleri toprağın 

0-5 cm derinliğinde yoğunlaşsa da toprağın 0-40 cm derinliğine kadar dağılabilmektedir. Tohumların çimlenme 

oranları genellikle tür ve çevresel faktörlere bağlı olarak %20-95 oranda gerçekleşebilmektedir. Ayrıca tohumlar 

toprakta çimlenme özelliğini kaybetmeden uzun bir süre (3-40 yıl) dormant halde geçirmektedir (Keeley ve ark., 

1987; Smith ve ark., 2011; Sosnoskie ve ark., 2013; USDA, 2020). Bitkiler kozmopolit özellikte olduğundan her 

türlü toprak pH aralığında yetişebilme kabiliyetine sahiptir. Dolayısıyla girdiği her alanda hızlı ve yoğun bir 

vejetatif aksam oluşturarak rekabet gücü daha da yükseltmektedir. Ayrıca sahip oldukları allelopatik potansiyeli 

kimyasallar nedeniyle diğer bitkilerin çimlenmesi ve gelişmesini etkilediği gibi diğer hastalık ve zararlılara 

konukçuluk ederek tarımsal üretimi sınırlandırmaktadır. Ülkemizde başta A. retroflexus, A. albus, A. viridis 

türleri her bölgeye yayılmakla beraber son yıllarda giriş yapan A. palmeri türü de gün geçtikçe farklı bölgelerde 

hızlı bir şekilde yayılmaktadır (Özaslan ve ark., 2017; Turhan, 2017; Üremiş ve ark., 2020). Amaranthus 

türlerinin bitkisel üretimde oluşturduğu sorunların yanında bitki çiçeklenme döneminde bünyesinde barındırdığı 

yüksek nitrat nedeniyle çiftlik hayvanları için toksikli olduğundan önemli sorunlara neden olmaktadır (Bürki ve 

ark., 1997; Gönen, 1999; Özer ve ark., 1999; Kadıoğlu ve ark., 2015; Özcan ve ark., 2015; Ülgen, 2021). 

Amaranthus Türlerine Karşı Uygulanan Mücadele Yöntemleri 

Genelde Amaranthus türleri özelde ise A. retroflexus türü tarımsal üretimde oluşturdukları zararlardan dolayı 

Avrupa’da mısır, patates, ayçiçeği, şekerpancarı, sorgum, soya fasulyesi, sebze ve meyve bahçeleri ile bağ 

alanlarında en büyük ekonomik kayba neden olan ilk 10 yabancı ot türünden biri olduğu belirtilmektedir 

(Schroeder ve ark., 1993; Schroeder ve ark., 1995; Tozlu ve ark., 2010). Benzer şekilde A. palmeri’nin Amerika 

kıtasında oluşturduğu ekonomik kayıplar nedeniyle mücadele edilmesi gereken yabancı otların başında 

gelmektedir (Norsworthy ve ark., 2008; Webster ve Gray, 2015; Mahoney ve ark., 2021)  Ülkemizde ise bazı 

türleri her bölgeye yayılmış olsa da  bazı taksonların dağılımının sınırlı kaldığı bilinmektedir. Ancak A. 

retroflexus, A. albus, A. viridis türlerin yanı sıra ülkemize son yıllarda girmiş ve geniş bir yayılıma sahip olan A. 

palmeri türü tarımsal alanlarda, çayır-mera alanları ve tarım dışı alanlarda önemli sorunlara neden olan yabancı 
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ot türleridir (Üremiş ve ark., 2020; Ülgen, 2021). Bu nedenle Amaranthus türleri de diğer yabancı otlar gibi 

entegre mücadele çerçevesinde ele alınıp kontrol edilmelidir (Kadıoğlu ve ark., 2015). Amaranthus türlerinin 

mücadelesinde, karantina önlemleri, kültürel, mekanik, fiziksel, kimyasal ve entegre mücadele gibi uygulama 

yöntemleri yer almaktadır. 

Karantina Önlemleri 

Uluslararası ulaşım sektörünün hızlı gelişmesi insanlar ve tarımsal üretim materyalinin sınırlarda daha kolay 

taşınması artırmıştır. Bu nedenle istilacı bitkilerin üreme materyalleri doğal yaşama alanların dışındaki diğer 

bölgelere taşınması son yıllarda oldukça artmıştır (Önen, 2015; Karaköse ve ark., 2018). Uludağ ve ark. (2017)’e 

göre ülkemizin doğal florasında yer almayan, yurtdışı orjinli 354 takson istilacı yabancı bitki türünün olduğu 

belirtilmiştir. Bu nedenle ülkemize yasal yollarla girişi yapılan ticaret metalarının istilacı bitki materyalleri 

taşımasını engellenmesi için detaylı bir dış karantina kontrol mekanizması ile istilacı yabancı bitki ve 

materyallerin girişleri engellenebilir. Bu amaçla özellikle dış karantina için sınır kapılarında araştırma 

laboratuarları, yasalara ve mevzuatlara uygun gelişmiş teknolojiyle donatılmalıdır. Ayrıca ülkemiz florasına 

girmiş ve girme potansiyeli yüksek olan bölgelerde takip çalışmalarıyla girmiş olan istilacı bitkilerin henüz 

popülasyon oluşturmada ve diğer bölgeleri işgal etmeden yerinde yok ederek yayılmalarının önüne geçebilmek 

için iç karantina tedbirlerinin alınması bu tür bitkilerin ülke içindeki haraketliliğinin önlenmesi ve kontrolünde 

oldukça etkili olduğunu belirtilmektedir (Önen, 2015). Dolaysıyla istilacı türlerle bulaşık olmayan alanları 

(özellikle tarım alanlar) karantina önlemleri ile ekonomik bir şekilde korunabileceği unutulmamalıdır. 

Dolayısıyla karantina tedbirleri başta istilacı bitkiler olmak üzere diğer bitki koruma etmenleri ile mücadelede en 

etkili ve en düşük maliyetli kontrol yöntemlerinden birisidir. Zira karantina tedbirleri ile istilacı girişleri 

engellenerek doğal ve tarımsal ekosistemlerdeki yerel biyoçeşitlilik korunduğu gibi fazla girdi kullanımın önüne 

geçerek insan ve çevre sağlığının da daha fazla zarar görmesinin önüne geçilecektir.  

Kültürel Mücadele 

Tarımsal ekosistemde kültürel önlemler gerek kültür bitkisi normal gelişimi, gerekse bitki koruma etmenleri 

mücadelesi açısından en önemli adımlardan biridir. Özellikle yabancı otların tarla içi veya tarlalar arasındaki 

dağılımının en önemli yollarından biri yapılan kültürel işlemlerle gerçekleşmektedir. Dolayısıyla tarla içi veya 

tarlalar arasındaki yabancı ot dağılımının önlenebilmesi kültürel tedbirlerden geçmektedir. Tarımda uygulanan  

kültürel önlemler; temiz tohumluk, yanmış çiftlik gübresi, alet-ekipmanların temizliği vb tedbirlerin yabancı ot 

yoğunluğunun azaltılması, dağılım ve yayılmasının önlenmesinde başarılı olduğu gibi dışarıdan giren istilacı 

yabancı otların (Amaranthus spp.) dağılım ve yayılımlarını önleyebilmek için entegre mücadele uygulamaların en 

başında gelmektedir (Özer ve ark., 2001; Önen, 2015). Bu nedenle istilacı yabancı otlarla mücadelede özellikle 

yeni giriş yapmış türlerin dağılım ve yayılımının önlenmesi için eradikasyon (yok etme) yöntemi büyük bir önem 

taşımaktadır. Bu stratejik uygulama istilacı türlerin ülkemize girişleri olabilecek bölge veya alanlarda vejetasyon 
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dönemi boyunca belli aralıklarla arazi taraması yapılarak istilacı yabancı bitkilerin varlığı takip ederek, girişi 

olmuş bu türlerin tohum bağlanması önlenebilir, bitkilerin dağılım ve yayılımları engellenebilir (Önen, 2015; 

Jabran ve Doğan, 2015). 

Biyolojik Mücadele 

Yabancı otlarla biyolojik mücadele; kültür bitkilerine zarar vermeden, konukçusu olan yabancı ot üzerinde direk 

veya dolaylı olarak zarar veren veya zayıflatan doğal düşmanların takviyesi veya korunması olarak ifade 

edilmektedir (DeBach, 1982; Uygun ve ark., 2010). Dolayısıyla istilacı yabancı otlar tarım alanların dışında, son 

derece geniş ve çok farklı ekosistemlerde de sorun oluşturmalarının yanı sıra kimyasal ilaçlara karşı toleranslı 

olmaları bu tür yabancı otlara karşı biyolojik mücadele en etkili seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu amaçla, Amaranthus türlerinin herbisitlere dayanıklı yeni popülasyonların ortaya çıkması ve herbisitlerin 

çevreye verdikleri zarar ile diğer mekanik mücadelelerin yetersiz kalması nedeniyle biyolojik mücadele gibi 

alternatif yöntemlere ihtiyaç doğurmuştur. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde çevre dostu konumunda olan biyolojik 

mücadele çalışmaları son yıllarda giderek daha da önem kazanmıştır. Yabancı otlarla biyolojik mücadelede 

çalışmaları çerçevesinde 200 yabancı ot türüne karşı, 500’den fazla biyolojik mücadele ajanı kullanılarak kontrol 

altına almaya çalışılmıştır (Day ve Witt, 2019). Özellikle gelişmiş ülkelerde (ABD, Kanada, Avustralya, Yeni 

Zelanda ve Güney Afrika) geçmişten günümüze kadar yabancı otlarla biyolojik mücadelede üstün çabaları 

olmuştur (Hoffmann, 1995).   El-Aydan ve Bürki (1997)’e göre Avrupa’da Amaranthus cinsine bağlı 21 bitki 

üzerinde biyolojik mücadele potansiyeli olabilecek 241 böcek türü olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Vogt ve 

Cordo (1976) tarafından yapılmış olan çalışmada Amaranthus türlerini baskılayan Disonycha glabrata (F.) 

(Coleoptera: Chrysomelidae) türünün olduğunu gözlemlenmiştir. Farklı araştırmacılar tarafından A. retroflexus 

için Disonycha glabrata (Fabricius) (Coleotera: Chrysomelidae) ve A. spinosus için ise Hypolixus truncatulus 

(Fabricius) (Coleotera: Chrysomelidae) türünün biyolojik mücadelede biokontrol ajanı olarak kullanıldığı 

belirtilmiştir (Napompeth, 1990; Waterhouse, 1994; Napompeth, 1997; Winston ve ark., 2022). Dünyada 

biyolojik mücadele çalışmaları giderek yaygınlaşırken ülkemizde literatüre girmiş herhangi bir biyolojik 

mücadele çalışması bulunmamaktadır. Ancak Amaranthus türleri üzerinde beslenen doğal düşmanları tespit 

çalışmaları ile sınırlı kalmaktadır. Gültekin ve Korotyaev (2012) yılında yapılan bir çalışmada Hypolixus pica 

(F., 1798) (Coleoptera: Curculionidae) türünün A. spinosus ve A. viridis türleri üzerinde beslendiği larvalar gövde 

ve yan dallarda galeriler oluşturduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Sırrı (2022)’de yapmış olduğu çalışmada 

Lixus elegantulus (Coleoptera: Curculionidae) türün A. retroflexus üzerinde beslendiği ve biyolojik dönemler 

geçirdiği, erginlerin yapraklarda deformasyon, larvaların ise gövde ve dallarda beslenerek galeriler açtıkları ve 

böcek popülasyonuna bağlı olarak konukçusunun yoğunluğunu sınırlandırdığını belirtmiştir. Ülkemizde 

Amaranthus türleri üzerinde beslenen, konukçusunun popülasyon yoğunluğunu baskılayan farklı böcek türlerinin 
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tespit edildiği çalışmalar da bulunmaktadır. (Aslan ve Özbek, 1998; Aslan ve Özbek, 1999; Okşar ve Uygur, 

2000; Eken ve ark., 2002; Aslan ve ark., 2003; Çam ve Atay, 2004; Tozlu ve ark., 2010).   

Kimyasal Mücadele  

İstilacı yabancı bitkilerle mücadelesinde en yaygın kullanılan önlemler kimyasal(herbisit) uygulanmasıdır. 

Kimyasal mücadelenin bu denli kullanılmasının nedeni pratik ve daha az iş gücü gereksinimi yanı sıra diğer 

önlemlere oranla daha etkili ve ekonomik olmasındandır (Jabran ve Doğan, 2015). Fakat istilacı yabancı 

bitkilerin sahip oldukları nitelikli biyotipler sayesinde yeni ortamla kolayca adapte olabilmeleri ve tarım 

alanlarında bulunan diğer yabancı otlara etkili bulunan dozlarla kontrol edilmeme ihtimali söz konusu 

olmaktadır. Bu nedenle de zamanla istilacı yabancı bitkilerin herbisitlere karşı duyarlılığı ön plana çıkmaktadır. 

Küresel ölçekte Amaranthus cinsine ait istilacı yabancı otlara karşı kimyasal mücadelesi 1980’lere kadar pratik 

olarak yapılmaktaydı. Çünkü herbisit kullanması daha etkili ve daha pratikti. Ancak zamanla aşırı herbisit 

kullanımı sonucunda bu türleri herbisitelere karşı dayanıklılık oluşturmasına neden olmuştur. Bu amaçla yapılan 

çalışmalarda A. retroflexus (Huang ve ark., 2020), A. palmeri (Ward ve ark., 2013; Ghanizadeh ve ark., 2019; 

Mennan ve ark., 2021) Glyphosate dahil olmak üzere çeşitli aktif maddelere (triazine, S- Triazines, Uraciles ve 

Carbamates) direnç geliştirdikleri ortaya konulmuştur (Barralis ve Gasquez, 1987; LeBaron ve Gressel, 1989; 

Schori ve Fossati, 1990; Gossett ve ark., 1992; Bürki ve ark., 1997; Langcuster, 2008). Ülkemizde ise 

Amaranthus türleri tarımsal üretimde en önemli yabancı otların başında gelmektedir. Bu kapsamda A. palmeri ile 

ilgili yapılan herbisit etkili madde ve doz çalışmalarında, herbisitlerin bazı etki maddeleri ve dozlarına karşı 

dayanıklılık hassasiyetinin olduğu tespit edilmiştir (Turhan, 2017; Altundağ, 2019; Ertem, 2019; Mennan ve ark., 

2021). Bu nedenle Amaranthus türlerinin herbisitlere karşı dayanıklılık geliştirmesi bitkinin tarım alanlarını istila 

kabiliyetini artırarak kimyasal mücadeleyi güçleştirmektedir.  

Entegre Mücadele 

İstilacı yabancı otlar yeni taşındıkları bölgelerde karantina, eradikasyon veya kısa dönemli bölgeye özel 

tedbirlerle yabancı ot kontrolleri sağlanabilir. Ancak kolonizasyon dönemini tamamlamış ve coğrafi bölge/ülkeye 

uyum sağlayarak doğallaşmış türler (Amaranthus vb), çok farklı alanlara yayılmış olduklarından önemli sağlık, 

ekonomik ve çevre sorunlara yol açan istilacı bitki türleri için genel olarak diğer yabancı otlar için uygulanan 

mücadele stratejilerini uygulamak gerekmektedir (Önen, 2015). Ancak yabancı otlarda olduğu gibi istilacı 

yabancı ot mücadelesinden de farklı mücadele yöntemlerinin tek başına uygulandığında yetersiz kalabilmektedir. 

Bu nedenle istilacı yabancı otların idaresinde; kimyasal mücadele dahil olmak üzere, biyolojik mücadele, kültürel 

önlemler, fiziksel ve mekanik mücadele gibi farklı yabancı ot kontrol yöntemlerinin bir arada uygulandığı, 

entegre yabancı ot idare stratejileri ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca istilacı yabancı otlarla etkili bir mücadelenin 

yürütülebilmesi için bölgenin tarımsal potansiyeli, ekolojik faktörleri ve istilacı türün popülasyon ve 

yoğunlukları dikkate alınarak uygun mücadele stratejisine karar verilmelidir.  
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SONUÇ 

İstilacı bitkiler giriş yaptıkları bölgelerde, tarımsal üretim alanlarında meydana getirdiği ağrı ekonomik 

kayıpların yanında yerel biyoçeşitlilik üzerine de büyük riskler oluşturmaktadır. Son yıllarda küresel düzeyde 

yaşanan iklimsel değişim ve habitat bozulmaları (yanlış arazi kullanımı, yol yapımı, ormancılık faaliyetleri vb.) 

ile beraber yaygınlaşan istilacı yabancı türlerin uluslararası düzeyde kolayca yayılmaktadır.  Bu nedenle 

ülkemize sayıları giderek artan istilacı bitkilerin (özellikle Amaranthus cinsine ait türlerin) tarımsal üretim 

alanlarındaki önemli sorunlara neden olmaktadır. Ülkemizde küresel olarak uygulanan mücadele yöntemlerine 

benzer uygulamalar yapılsa da istilacı türlerin girişlerinin tamamen kontrol edilmemektedir. Bu nedenle istilacı 

yabancı otlara karşı uygulanacak önlemlerin daha da arttırılması tarımsal ekosistem ve yerel biyoçeşitlilik 

açısında oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu önlemlerin ilk basamağında karantina tedbirler yer almaktadır. 

Uygulanacak tedbirler sayesinde ülkemize yasal yollarla dışarıdan girişi olan veya girme potansiyeli bulunan 

istilacı bitkilerin girişleri önlenebilir. Öte yandan ülkemize giriş yapmış olan istilacı türlerin, yayılış alanları ve 

teşhisleri mücadelenin sağlıklı yürütülmesi açısından elzem bir durumdur. Nitekim istilacı türlerin mücadelesinde 

karantina önlemlerinden sonra diğer mücadele uygulamaları entegre bir şekilde uygulanması bu türlerin 

popülasyon oluşturmalarını engelleyecektir. Ancak ülkemiz başta olmak üzere dünya genelinde yapılan 

araştırmalarda Amaranthus türlerinin herbisitlere kaşı dayanıklılık oluşturan yeni popülasyonları meydana 

gelmesi, bu türlerin küresel ölçekteki tarımsal üretim açısından tehdit oluşturan bir duruma gelmiştir. Bu nedenle 

istilacı yabancı otlarla (özelliklede Amaranthus türlerine karşı) mücadelede ana vatanlarında popülasyon 

dinamiklerini dengeleyen biokontrol ajanların belirlenmesi ve etkinlik çalışmalarının yürütülmesi bitkilerin 

küresel düzeydeki dağılım ve yayılmalarının önlenmesinde etkili olabilecektir. Ayrıca herbisit dayanıklılık 

sorunun azaltması için farklı yabancı ot mücadele uygulamalarının bir arada kullanılması, insan ve çevre 

sağlığına risk oluşturan ve küresel ısınanında etkileri arasında bulunan kimyasal ilaç kullanımında azaltacaktır.  
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ÖZET 

Et, biyolojik değeri yüksek protein, mineral ve vitaminlerce zengin, iştah artırıcı, lezzetli, doyurucu hayvansal bir 

besin kaynağıdır.  Ancak et sofraya ulaşana dek işlenmesi veya pişirilmesi sırasında oluşan kimyasallar sağlık 

üzerinde birçok olumsuz etki yapabilmektedirler. Bu kimyasallardan en önemli olanı etlerin işlenme veya 

pişirilme sırasında oluşan ileri glikasyon son ürünleri (AGE'ler) dir. Genel olarak, AGE'lerin yaklaşık 40 çeşidi 

bulunmaktadır. En iyi karakterize edilmiş AGE’lerden birisi Nε-(karboksimetil)-lizin (CML) dir. CML gıdalarda 

diğer AGE’lerin de oluşumunda bir belirteç olarak sıklıkla kullanılmaktadır. CML yüksek protein ve yağ 

seviyeleri içeren et ve et ürünlerinin işlenmesi, muhafazası ve pişirilmesi sırasında indirgeyici şeker veya lipid 

oksidasyon ürünleriyle proteinler arasında meydana gelen enzimatik olmayan glikasyon reaksiyonları sonucunda 

kolaylıkla oluşmakta ve insanlarda çeşitli kronik hastalıklara neden olmaktadır. Et ve et ürünlerinde CML 

oluşumunu engellemek için etlerin pişirme koşullarının iyileştirilmesi, gıda bileşenlerinin ve muhafaza 

koşullarının iyileştirilmesi, antioksidan ve polifenol içerikli bileşenlerin ilave edilmesi gerekmektedir. Özellikle 

et ve et ürünlerinde işleme ve muhafaza boyunca oluşan oksidasyonun minumum seviyelerde tutulması ve 

pişirme işlemi esnasında pişmenin gerçekleştiği en düşük zaman-sıcaklık ayarı yapılması CML oluşumda en 

etkili stratejilerdendir. İnsanların sağlıklı beslenmesi için et ve et ürünlerinde CML oluşum mekanizmaların tam 

olarak anlaşılması ve bu ürünlerde CML oluşumunun engellenmesinde alternatif çözümlerin geliştirilmesi için 

yeni araştırılmasının yapılması gerektiği düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Nε-(karboksimetil) lizin, Et, CML, AGEs 

 

FORMATION AND INHIBITION OF Nε –(CARBOXYMETHYL) LYSINE (CML) IN MEAT AND 

MEAT PRODUCTS 

ABSTRACT 

Meat is an appetite-enhancing, tasty, satisfying animal food source rich in protein, minerals and vitamins with 

high biological value. However, the chemicals formed during the processing or cooking of meat until it reaches 

the table can have many negative effects on health. The most important of these chemicals are the advanced 

https://orcid.org/0000-0002-4203-2508
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glycation end products (AGES) formed during the processing or cooking of meat. In general, there are about 40 

varieties of AGEs. One of the best characterized AGE is Ne-(carboxymethyl)-lysine (CML). CML is often used 

as a marker in the formation of other AGEs in foods. CML, that contain high protein and fat levels of meat and 

meat products processing, occurring between proteins with lipid oxidation products during storage and cooking 

sugar or reductive, non-enzymatic glycation reactions occur as a result of easily and leads to various chronic 

diseases in humans. In order to prevent the formation of CML in meat and meat products, it is necessary to 

improve the cooking conditions of meat, improve the food components and preservation conditions, add 

components with antioxidant and polyphenol content. Especially in meat and meat products, keeping the 

oxidation occurring during processing and preservation to minimum levels and setting the lowest time-

temperature at which cooking takes place during the cooking process is one of the most effective strategies for 

CML formation. In order for people to eat healthy, it is thought that new research should be conducted to fully 

understand the mechanisms of CML formation in meat and meat products and to develop alternative solutions to 

prevent CML formation in these products. 

Keywords: Nε-(carboxymethyl)lysine, Meat, CML, AGEs            

1. GİRİŞ 

Et, biyolojik değeri yüksek protein, demir, çinko ve B12 vitamini yönünden zengin iştah artırıcı, lezzetli, 

doyurucu hayvansal bir besin kaynağıdır. Et, farklı pişirme yöntemleri uygulanarak tüketilmesinin yanı sıra, 

çeşitli et ürünlerine dönüştürülerek de tüketilmektedir. Günümüzde çalışan nüfusun artmasıyla hızlı ve pratik 

hazırlanıp tüketilen gıdalara eğilim artmıştır ( Çağdaş ve Dikici 2019). Et ve et ürünleri de hızlı ve pratik tüketimi 

ile birçok tüketicinin tercihi olmuştur. Hızlı ve pratik tüketim için tercih edilen hazır et ve et ürünleri de 

beraberinde ise birçok gıda kaynaklı hastalık riskleri taşımaktadır. Etlerin etin işlenmesi veya pişirilmesi 

sırasında oluşan ileri glikasyon son ürünleri (AGE) sağlık üzerinde birçok olumsuz etki yapabilmektedirler (Turp 

ve ark., 2018).  AGE'ler protein içeriği yüksek gıdaların  işleme, muhafaza ve pişirme sırasında indirgeyici şeker 

veya lipid oksidasyon ürünleriyle reaksiyona girdiğinde oluşurlar ( Bucala ve Cerami, 1992; Goldberg ve ark., 

2004). Gıdalarda bulunan yaygın AGE'ler  N ε -karboksimetilizin (CML), N ε –karboksietilizin (CEL), 

metilglioksal-lizin dimerleri (MOLD), pentosidin ve pirralindir ( Wu ve ark., 2011). CML, en iyi karakterize 

edilmiş AGE’lerden biridir ve gıdalardaki AGE oluşumunda bir belirteç olarak sıklıkla kullanılmaktadır ( 

Goldberg ve ark., 2004). Gıda kaynaklı AGE'lerin dokularda oksidatif stres oluşumuna katkıda bulunduğuna dair 

kanıtlar olduğundan insan sağlığı üzerinde çok ciddi komplikasyonlara yol açabilirler. Yapılan araştırmalarda 

AGE’lerin pek çok çok hastalığa öncülük edebileceği bildirilmiştir ( Delgado-Andrade ve Fogliano, 2018; El-

Nashar ve ark., 2020). 
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1. 2. Gıdalarda N
ε
-(karboksimetil)-Lisin (CML) Oluşum Mekanizması 

Gıdalarda CML'nin oluşum mekanizmasına dair kesin bilgiler olmamakla birlikte bunun Maillard reaksiyonu, 

protein ve lipid peroksidasyonu sonucu oluştuğu bildirilmektedir (Chen, 2021). Gıdalarda CML’nin üç farklı yol 

ile oluşmaktdır (Şekil 1).  

1) Glikoz ile lizinin ε - amino grubu arasındaki reaksiyonların sonucunda bir Amadori yeniden düzenleme 

ürünü (ARP) olan fruktolizini meydana gelir. Daha sonra fruktolizin oksitlenerek CML’yi oluşturur. (Şekil 1) 

(Ames, 2008). 

2) Glioksal(GO)’ün, doğrudan lizinin ε - amino grubu ile reaksiyona girmesi sonucunda CML oluşabilir 

(Şekil 1) (Ames, 2008).   

3) Lipid peroksidasyonu sonucunda oluşan GO ve askorbik asit oksidasyonu sonucunda oluşan Schiff 

bazları ve ARP’ler CML oluşumuna yol açmaktadırlar (Şekil 1) (Fu ve ark., 1996). 
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Şekil 1. Gıdalarda CML oluşum mekanizmaları (Ames, 2008; Weiss ve ark., 2005). 

1.3. Et ve Et Ürünlerinde N
ε
-(karboksimetil)-lisin (CML) Oluşumu 

Protein ve yağ açısından zengin olan et ve et ürünleri depolama ve ısıl işlem sırasında daha fazla AGE 

oluşumuna eğilimlidir.  Et ve et ürünlerinde muhafaza süresince CML oluşabilmekte ve muhafaza süresince 

CML miktarında artış olmaktadır (Huang ve ark., 2021). CML çiğ ette oluşmaya başlamaktadır. Çiğ etin 

muhafazası süresince mevcut miyozinin oksitlenmesi ve hidrolize olması sonucu serbest amino asitler ve lipid 

oksidasyonu sonucu GO gibi birçok di-karbonil bileşiği oluşmaktadır. Bu reaksiyonlar muhafaza süresince CML 

oluşumunda düşük düzeylerde de olsa etkilemektedir.  Ayrıca etin pişirme yöntemine,  pişirme sırasında 

uygulanan ısı derecesi ve süresine paralel olarak da CML oluşum hızının artığı belirtilmektedir. Daha açık bir 

şekilde ifade eetmek gerekirse etlerde CML oluşması için depolama sırasında protein ve lipitlerin okside olmaları 

gerekir (Uribarri ve ark., 2010). Nitekim Yu ve ark. (2016) etteki CML içeriğinin oksidasyon derecesi ile yakın 

ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. CML oluşum miktarı üzerinde Maillard reaksiyonun etkiside çoktur. Et ve et 

ürünlerinin pişirilmesi sırasında uygulanan ısıl işleme bağlı oluşan Maillard reaksiyonu sonucunda da yüksek 

oranda CML oluşmaktadır (Şekil 2).     

B 
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A: Çiğ et  B: Pişirilmiş et 

Şekil 2. Depolama sırasında çiğ ve pişirilmiş ette CML oluşum mekanizması (Huang, 2021). 

1.4. Et ve Et Ürünlerinde N
ε
-(karboksimetil)-lisin (CML) Oluşumunun İnhibisyonu 

CML’nin et ve et ürünlerde oluşumunu inhibe etmek veya minimum seviyelere düşürmek için; 

1. Pişirme işleminin düşük ısı derecelerinde yapılmalı  

2. Pişirme yöntemi olarak kızartma, ızgara, kavurma yerine haşlama ve buharda pişirme tercih edilmeli 

3. Pişirme işlemi esnasında pişmenin gerçekleştiği en düşük zaman-sıcaklık ayarı yapılarak zaman kısa tutulmalı.  

4. Et ve et ürünleri mümkün olduğunca taze tüketilmeli 

5. Gıdalara antioksidan ve fenolik maddeler içeren bitkiler eklenmeli  

1.5. N
ε
-(karboksimetil)-Lisin (CML) Oluşumunun İnhibisyonunda Fenoliklerin Önemi Polifenol içeriği 

yüksek antioksidan özelliği olan bitki veya bitki ekstraktlarının kullanıldığı gıdalarda CML miktarı düşmektedir 

(Ramlagan ve ark., 2017). Polifenoller, oksidasyon sonucu oluşan serbest radikallerle birleşerek serbest 

radikallerin proteinleri inhibe etmesini önlemektedir. Ayrıca polifenoller, di-karbonil bileşiklerini bağlaması 

sonucu CML reaksiyon yollarını da bloke ederek CML oluşumu engellenebilmektedir (Lund ve Ray, 2017). 

Şekil 3’de görüldüğü gibi fenolik asit ve GO'nun arasında meydana gelen reaksiyonu sonucu, mono ve di GO 

eklentileri oluşmakta ve böylece CML oluşum mekanizması bloke edilmektedir. Dolayısıyla, et ve et ürünlerinde 

oluşan CML’yi engellemek için antioksidan ve polifenol madde ilave edilmesi çok uygun bir strateji olacaktır 

(Zhu ve ark., 2021).   
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Şekil 3. Bazı fenolik bileşiklerin CML oluşumunu bloke etme mekanizması (Wang ve ark., 2019). 

2. SONUÇ 

Sonuç olarak et ve et ürünlerinde CML oluşumunu etkileyen birçok faktör ve mekanizma olduğu görülmektedir. 

Bu ürünlerde CML oluşumunu inhibe etmek için pişirme yönteminin, gıda bileşenlerinin ve muhafaza 

koşullarının iyileştirilmesi ve bu ürünlere antioksidan ve polifenol özellikleri olan maddelerin ilavesi yapılması 

gerektiği vurgulanmaktadır.  İnsanların sağlıklı beslenmesi için et ve et ürünlerinde CML oluşum 

mekanizmaların tam olarak anlaşılması ve bu ürünlerde CML oluşumunun engellenmesinde alternatif çözümlerin 

geliştirilmesi için yeni araştırılmasının yapılması gerektiği düşünülmektedir.   
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ABSTRACT 

The thymus is located below the thyroid gland, in front of the chest cavity. The thymus lobes extending on both 

sides of the necks of poultry are close to the neck veins. Characteristically, although the number of lobes differs 

from each other in the right and left lobes, it differs between avian species. The thymus is an organ containing 

lobules. It is surrounded by a thin capsule of weak connective tissue. The lobules are shaped by the connective 

tissue forming the capsule, partially divided by several thin septa. The lobules may vary in size. Each lobe 

consists of an inner peripheral cortex and a central medulla. Lymphocytes are abundant in the cortex. Although 

the medulla is poor in lymphocytes, it contains plenty of epithelial cells and many Hassall bodies. The thymus is 

a primary lymphoid organ responsible for T cell generation. On the 6th day of incubation, progenitor cells from 

the intraembryonic mesenchymal regions come to the thymus outline, which consists entirely of epithelial cells. 

The compartments of the thymus gland contain lymphocytes and reticular cells. The thymus gland activates 

lymphocytes before and after birth and protects the body from infection. It is responsible for maturation of T 

lymphocytes, killing of autoreactive T cells and synthesis of thymic hormone in poultry. 6 different subgroups of 

epithelial cells, dendritic cells of different shapes, plasma and B cells, fibroblasts, granulocytes and fat cells exist 

as the main cells among the cells present in the thymus tissue and participating in the differentiation of T 

lymphocytes. T lymphocytes are responsible for the cellular immunity of the body. 

Keywords: Poultry, thymus, histology, function, immune system 

INTRODUCTION 

The organs that make up the immune system are called lymphoid organs. Lymphoid tissues originate from 

epithelium (bursa fabricius and thymus) or mesenchymal (spleen, lymph node and bone marrow) tissues 

surrounded by blood-bone hematopoietic cells. The primary lymphoid organs play a role in the immunological 

maturation of B and T lymphocytes. These immunologically mature cells come to the secondary lymphoid 

organs (spleen, lymph node, colon, bronchi and lymphoid tissues in the skin) through the blood and colonize 

there (Aksoy, Yardımcı,  2017). 
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The primary lymphoid organs involved in the development of the immune system in poultry are bursa fabricius 

and thymus (Aksoy, Yardımcı, 2017). 

Thymus 

It is located below the thyroid gland, in front of the thoracic cavity and surrounded by a thin capsule made of 

connective tissue (Şenol, Yeşil, 2022). There are reticular cells and lymphocytes in the lobes of the thymus gland. 

The numbers of lobes differ between right and left lobes, as well as between poultry species (Sarıca, Karataş and 

Gözalan, 2009). The thymus gland activates lymphocytes before and immediately after birth and protects the 

body from infection (Sarıca, Karataş and Gözalan, 2009). In poultry, it is responsible for the maturation of T 

lymphocytes, the killing of autoreactive T cells and the synthesis of thymic hormone (Sarıca, Karataş and 

Gözalan, 2009). 

Histology of Thymus 

In poultry, the thymus lies on either side of the neck and consists of multiple lobes spaced apart along the sulcus 

jugularis. The lobes embedded in the subcutaneous connective tissue are flat-oval and approximately 7 on each 

side of the neck. It starts at the level of the third cervical vertebra on both sides of the neck and continues until 

the thyroid gland in the thoracic cavity at intervals. The lobes on the right make up the right half of the organ, 

and those on the left make up the left half. The row of lobes on both sides determines a placement style suitable 

for the course of N. vagus and V. jugularis in the neck region (Berktay, 2014). 

Each lobe of the gland is surrounded by a capsule of connective tissue, and the outer part of the capsule is 

composed of loose connective tissue and adipose tissue. Connective tissue threads form the inner part of the 

capsule, and there are also elastic threads in the region. Fine connective tissue separates the lobes into lobules. 

Sections of blood vessels feeding the lobules are mostly in the areas where the connective tissue compartments 

join the capsule. Thin branches separated from these vessels travel in the connective tissue compartments and 

come to the lobules (Berktay, 2014). 

Although the cortex and medulla parts are distinguished in the lobules, the cortex-medulla border of the thymus 

is not clear. Cortex and medulla tissue is a porous structure consisting of a cell network formed by reticulum cells 

and a network formed by reticulum threads that support these cells. Reticulum cells have a round, oval, or 

elongated oval nucleus with one or two nucleoli with fine and granularly dispersed heterochromatin. The pores of 

the network (syncytium) formed by the reticulum cells are filled with a lymphocyte mass consisting mostly of 

small type lymphocytes in the cortex part of the lobules. Since the cortex parts of the lobules are rich in 

lymphocytes, their histological preparations show dark basophilic features (Berktay, 2014). 

Since the medulla of the lobules contains less lymphocytes, they are stained more pale. Because of the low 

lymphocyte density in this region, the nuclei of the reticulum cells can be seen clearly. As in mammals, round 

shaped and Hassal bodies are rarely encountered in the medulla of the thymus lobules in poultry (Berktay, 2014). 
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Cystic structures, which are also defined as the diffuse type of Hassal bodies and are shaped by changes in the 

reticulum cells, are also observed in this type. The formation of these structures begins with the formation of 

small vesicles in the cytoplasm of some reticulum cells in the medulla. The vesicles that fuse with each other 

form large and round vacuoles that completely cover the cytoplasm of the cell. Very large vacuoles and cystic 

structures are formed as a result of the fusion of several vacuoles. The lumens of these structures are usually 

filled with an eosinophilic substance. The wall of the cysts is formed by the reticulum cells. In addition to non-

degenerated lymphocytes, cellular debris such as dark basophilic granules formed by basophilic nuclei of 

degenerated lymphocytes are also encountered in the cyst content. Due to their morphological features, these 

structures, which are mostly found in the medulla parts of the poultry thymus and are also identified as diffuse 

Hassal bodies, are considered to be structures formed during the destruction of lymphocytes rather than 

degenerating reticulum cells (Berktay, 2014). 

The majority of epithelial-derived reticulum cells in the medulla are related to medullary cysts. The lumens of 

some of the cysts contain PAS positive material, and the lumens of some cysts are also empty. Large-type cysts 

vary greatly in shape and the cyst lumen is surrounded by numerous epithelial reticulum cells. The lumens of 

most cysts are filled with a colloidal or granular substance, including the structures remaining after the 

destruction of the cells (Berktay, 2014). 
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ÖZET 

Pekten oculi, kuş gözüne özgüdür ve oldukça damarlı ve pigmentli bir yapısı vardır. Optik sinirin başlangıcında 

yer alır ve retinadan vitreusa doğru uzanır. Pekten okuli’nin boyutu, kuşun görsel ihtiyaçlarına bağlıdır. Bu 

yüzden gündüzleri aktif olan kuşlar, çok kıvrımlı büyük ve oldukça karmaşık bir pekten oculi’ye sahipken, 

geceleri aktif olan kuşların nispeten daha küçük ve basit pekten oculi’leri vardır.  Pecten oculinin üç morfolojik 

tipi bulunur, bunlar, konik, kıvrımlı ve kanatlı tiplerdir. Konik tip sadece kahverengi kivide ( Apteryx mantelli ), 

kanatlı tip, devekuşlarında (Struthio camelus) ve rhealarda (Rhea americana ), kıvrımlı tip de, bıldırcın, kara 

uçurtma, akbaba, galah, yeşilbaş, güvercin ve orman kargasında mevcuttur. Çoğu kanatlıda pekten oculi'nin 

histolojik özellikleri birbirine oldukça benzer. Histolojik çalıaşmalar pecten oculinin kan damarlarından, 

ekstravasküler pigmentli hücrelerden ve yüzeysel örtücü bir zardan oluştuğunu göstermiştir. Kuşlarda retina 

memelilere göre daha kalındır ve retinal kan damarları yoktur. Bu nedenle pekten okulinin temel işlevinin 

avasküler retinanın beslenmesi olduğu ileri sürülmektedir. Pekten okulinin işlevlerinden biri de kan retina 

bariyerinin oluşturulmasıdır. Ayrıca bariyere özgü iki protein, yani HT7-antijeni ve glikoz taşıyıcı izoformu 

GluT-1, endotel hücreleri tarafından ifade edilir.  

Anahtar Kelimeler: Kanatlı, pecten oculi, histoloji, fonksiyonu 

 

FUNCTIONAL AND HISTOLOGICAL PROPERTIES OF PECTEN OCULI 

ABSTRACT 

The pecten oculi is unique to the bird's eye and has a highly veined and pigmented structure. It is located at the 

beginning of the optic nerve and extends from the retina to the vitreous. The size of the pecten oculi depends on 

the visual needs of the bird. Thus, birds that are active during the day have a large and highly complex pecten 

oculi with a very curved shape, while birds that are active at night have relatively smaller and simpler pecten 

oculi. There are three morphological types of pecten oculi: conical, vaned and pleated types. The conical type is 

only present in the brown kiwi (Apteryx mantelli), the vaned type is found in ostriches (Struthio camelus) and 

rhea (Rhea americana), while the pleated type is present in quail, black kite, vulture, galah, mallard, pigeon, and 

grouse. The histological properties of pecten oculi are quite similar in most poultry. Histological studies have 
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shown that the pecten oculi is composed of blood vessels, extravascular pigmented cells and a superficial 

covering membrane. In birds, the retina is thicker than in mammals, and retinal blood vessels are absent. 

Therefore, it is suggested that the main function of pecten oculi is to feed the avascular retina. One of the 

functions of pecten oculi is the creation of the blood retinal barrier. Two barrier-specific proteins, the HT7-

antigen and the glucose transporter isoform GluT-1, are also expressed by endothelial cells.  

Keywords: Poultry, pecten oculi, histology, function 

1. INTRODUCTION 

Pecten oculi has a highly vascular and pigmented structure unique to the bird's eye. It is located at the end of the 

optic nerve and extends from the retina to the vitreous (Dayan and Özaydın, 2013). The pecten oculi enters the 

humor vitreus (the fluid that fills the inside of the eyeball) but does not reach the lens. Since poultry does not 

have a. centralis retinae, the pecten oculi aids in the nutrient and fluid distribution of the corpus vitreum. The 

pecten oculi extending into the corpus vitreum plays a role in the nutrition of the retina with oxygen and other 

foods via diffusion (Demirkan et al. 2018). The retina, a direct extension of the central nervous system, is a 

visual, sensory component of the eye. It consists of a pigmented epithelial layer and a sensory neuron layer 

(Kiama et al. 2006). It is thought that the pecten oculi has many different functions apart from nourishing the 

retina (Korkmaz and Harem, 2021). One of the functions of pecten oculi is the formation of a blood-retina 

barrier. The pecten oculi folds as it extends from the optic nerve to the vitreous. The number, shape and length of 

these folds differ according to the poultry species (Dayan and Özaydın, 2013). Morphologically, pecten oculi is 

divided into 3 groups: conical (kiwi), vaned (ostrich), and pleated (all other poultry species) types. Although they 

are basically divided into three groups, each poultry species has pecten oculi of different sizes and different 

numbers of folded types. In all poultry, the pecten oculi extends from the retinal entrance of the optic nerve to the 

vitreous, settles on a wide base, and has many capillaries and melanocytes (Korkmaz and Harem, 2021). 

1.1. Histology of Pecten Oculi  

In most histological studies, it has been observed that abundant vessels of different diameters and melanocytes 

were found in the pecten oculi folds (Korkmaz 2017) (Figure 1 and 2). Poultry has thicker retinas than mammals, 

but lacks retinal blood vessels. For this reason, it has been determined that the main function of the pecten oculi 

is to provide nutrition to the avascular bird retina (Dayan and Özaydın, 2013). In addition, some species of 

poultry have cells called hyalocyte on the pecten oculi (Korkmaz and Harem, 2021). 

As a result of some microscopic examinations in poultry, it has been observed that the pecten oculi nervus 

opticus settles on a wide base at the entrance to the retina, makes folds in this region and moves towards the tip 

(Korkmaz 2017). 

In most poultry, the apex of the pecten oculi is held together by a densely pigmented fibrous tissue called the 

tissue bridge, which has fewer vessels than the pecten folds. The pecten oculi is connected basally to the optic 
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nerve head and distally to the vitreous body by ridges of vitreous tissue, which interlock with the tissues by the 

extension of cell bridges. In poultry, the retina is thicker than that in mammals and there are no retinal blood 

vessels (Kuloğlu and Boydak, 2019). 

 

Figure 1: Pecten oculi of Partridge (Alectoris chukar). The pigmentation around the capillary is remarkable. 

Arrows: pigmentation, C: capillaries, B: blood vessel, a: female, b: male (Kuloğlu and Boydak 2019). 

 

 

Figure 2: Pecten oculi of Partridge (Alectoris chukar). Thick arrows: blood vessel, thin arrows: capillary blood 

vessels (Kuloğlu and Boydak 2019). 

 

 

 



320 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

2. DISCUSSION 

In studies on pecten oculi, it has been observed that there are different sizes of vessels in animal species. 

Although it has been reported that pecten oculi is composed of vessels and melanocytes in all poultry, the 

location of vessels and melanocyte density differ according to animal species (Korkmaz and Harem, 2021). Some 

studies show the presence of large diameter vessels and capillaries in pecten folds (Korkmaz 2017). Melanocytes 

are thought to play a partly structural role, as there are no other cell types within the pecten oculi to serve as 

supporting elements. It has been reported that melanocytes are more abundant especially in the periphery and 

apical parts of the pecten oculi (Yılmaz 2021). 

Kuloğlu and Boydak (2019) reported that partridge (Alectoris chukar) has a type of pecten oculi exhibiting a 

curved structure and that the number of folds in the partridge pecten oculi is 13-14. Previous studies on other 

diurnal species showed that malard pecten oculi has 12-14 folds (Braekevelt 1990), great blue heron has 14-15 

(Braekevelt 1991), emu has 3-4 (Braekevelt 1993), American crow has 22-25 (Braekevelt 1994), Australian 

galah has 20-25 (Braekevelt 1996),black kite has 12-13 (Kiama et al 1994, Kiama et al 2001), domestic poultry 

has 16-18 (Kiama et al 2001), jungle crow has 24-25 (Rahman et al 2010), quail has 19 (Orhan et al 2011), 

common buzzard has 17-18 (Gultiken et al 2012), budgerigar has 10-12 (Micali et al 2012),duck has 12, pigeon 

has 13-14, turkey has 21-22, starling has 17 (Dayan and Ozaydin 2013), stork has 15-17 (Onuk et al 2013) folds. 

However, studies on nocturnal birds indicated that nighthawk has 4-5 (Braekevelt 1984),barred owl has 8–10 

(Smith et al 1996) and spotted eagle owl has 5-6 folds (Kiama et al 2001).  

The close relationship between pigment cells and capillary vessels was reported in the black kite (Kiama et al 

2001), ostrich (Kiama et al 2006), jungle crow (Rahman et al 2010), quail (Orhan et al 2011), stork (Onuk et al 

2013), duck, pigeon, turkey, starling (Dayan and Ozaydin 2013) and partridge (Kuloğlu and Boydak, 2019).    

      REFERENCES 

Dayan M. O. , Özaydın T. , Farklı Kuş Türlerinde Pecten Oculi'nin Karşılaştırmalı Morfometrik Bir Çalışması Araştırma 

Makalesi cilt 2013, 22.05.2013. 

Çevik DA, Türkmenoğlu İ, Demirkan İ, Akosman MS, Akalın MA (2018). Bozdoğanda (Falco columbarius) Pecten 

Oculi’nin Morfolojisi ve Stereolojik Metot ile Hacminin Hesaplanması Kocatepe Vet J. 11(3): 309-315.  

Kiama SG, Maina JN, Bhattacharjee J, Mwangi DK, Macharia RG, Weyrauch KD (2006). The morphology of the pecten 

oculi of the ostrich, Struthio camelus, Volume 188, Issue 6, 14 November, Pages 519-528. 

Korkmaz D. , Harem İ.Ş. (2021). Farklı Kanatlı Türlerine Ait Pekten Okuliler Üzerine Karşılaştırmalı Histolojik Çalışma 

Dicle Üniv. Vet. Fak. Derg.; 14(1): 7-10. 

Korkmaz D. (2017). Güvercinde (Columbidae columbiformes) Pekten Okulinin Histomorfolojik Yapısı Harran Üniv Vet 

Fak Derg,  6 (1): 90-94. 

Yılmaz B. (2021).  Aseel Tavuklarında (Gallus domesticus) Pecten Oculi’nin Işık ve Elektron Mikroskobik Özellikleri, J 

Res Vet Med.  40 (2) 136-140.  

Kuloğlu H.Y., Boydak M. (2019). Histomorphology, Histometric And Histochemical Structure Of Partridge (Alectoris 

Chukar) Of Pecten Oculiin Different Gender, International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch Vol. 4, 

No. 04; 21-29. 

Braekevelt CR, 1990. Fine structure of the pecten oculi of the mallard (Anas platyrhynchos). Canadian Journal of Zoology, 

68, 427–432. 



321 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

Braekevelt CR, 1991. Electron microscopic observations on the pecten of the great blue heron (Ardea herodias). Histology 

and Histopathology, 6, 345-51. 

Braekevelt CR, 1993. Fine structure of the pecten oculi in the great horned owl (Bubo virginianus). Histology and 

Histopathology, 81, 9-15. 

Braekevelt CR, 1994. Fine structure of the pecten oculi in the American crow (Corvus brachyrhynchos). Anathomy 

Histology Embryology, 23, 357-66. 

Braekevelt CR, Richardson KC, 1996. Fine structure of the pecten oculi in the Australian galah (Eolophus roseicapillus) 

(Aves). Histology and Histopathology, 11 (3), 565–571. 

Kiama SG, Bhattacharjee J, Maina JN, Weyrauch KD, 1994. A scanning electron microscope study of the pecten oculi of 

the black kite (Milvus migrans): possible involvement of melanosomes in protecting the pecten against damage by 

ultraviolet light. Journal of Anatomy, 185 (3), 637–642. 

Kiama SG, Maina JN, Bhattacharjee J, Weyrauch KD, 2001. Functional morphology of the pecten oculi in the nocturnal 

spotted eagle owl (Bubo bubo africanus), and the diurnal black kite (Milvus migrans) and domestic fowl (Gallus gallus var. 

domesticus): a comparative study. Journal of Zoology, 254 (4), 521–528. 

Rahman ML, Lee E, Aoyama M, Sugita S, 2010. Light and electronmicroscopy study of the pecten oculi of the jungle crow 

(Corvus macrorhynchos). Okajimas Folia Anatomica Japonica, 87 (3), 75–83. 

Orhan IO, Ekim O, Bayraktaroglu AG, 2011. Morphological investigation of the pecten oculi in quail (Coturnix coturnix 

japonica). Ankara Univ Vet Fac Journal, 58, 5–1. 

Gultiken ME, Yildiz D, Onuk B, Karayigit MO, 2012. The morphology of the pecten oculi in the common buzzard (Buteo 

buteo). Veterinary Ophtalmology, 2, 72–76. 

Micali A, Pisani A, Ventrici C, Puzzolo D, Roszkowska AM, Spinella R, Aragona P, 2012. Morphological and 

Morphometric Study of the Pecten Oculi in the Budgerigar (Melopsittacus undulatus). The Anatomical Record, 295, 540–

550. 

Onuk B, Tutuncu S, Alan A, Kabak M, Ince NG, 2013. Macroanatomic, light and scanning electron microscopic studies of 

the pecten oculi in the stork (Ciconia ciconia). Microscobic Resarch Techniques, 76, 963-7. 

Braekevelt CR, 1984. Electron microscopic observations on the pecten of the nighthawk (Chordeiles minor). 

Ophthalmologica, 189, 211-20. 

Smith BJ, Smith SA, Braekevelt CR, 1996. Fine structure of the pecten oculi of the barred owl (Strix varia). Histology and 

Histopathology, 11 (1), 89–96. 

Kiama SG, Maina JN, Bhattacharjee J, Mwangi DK, Macharia RG, K Weyrauch D, 2006. The morphology of the pecten 

oculi of the ostrich, Struthio camelus. Annals of Anatomy, 188 (6), 519–528. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



322 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

HISTOLOGICAL FEATURES OF ESOPHAGUS IN POULTRY 

   

Şerife Şeyda AYDEMİR 

Aksaray University, Health Sciences Institute, Central Campus 

ORCID: 0000-0002-4030-9163 

Hatice YAREN KULOĞLU  

Aksaray University, Faculty of Veterinary, Department of Histology and Embryology, Central Campus  

ORCID: 0000-0003-0435-4677 

ÖZET 

Sindirim sistemi, sindirim kanalı ve salgılarını bu kanala akıtan bezlerden oluşmaktadır. Kanatlı sindirim sistemi 

temel yapı ve fonksiyonlar bakımından memeli sindirim sistemine benzemekle birlikte bazı anatomik ve 

histolojik farklılıklara sahiptir. Kanatlılarda sindirim sistemi organı olan özofagus memeli hayvanlara göre 

farklılık gösterir. Memeli hayvanlarda özofagus farinks ile mide arasında uzanan boru şeklinde kassel bir 

organdır. Kanatlı hayvanlarda ise farinksten proventrikulusa (bezsel mide) uzanan ince duvarlı, memeli 

hayvanlara göre genişleyebilme özelliği fazla olan kassel bir organdır. Kanatlı hayvanlarda özofagus duvarı 

tunica mukoza, tunica muskularis ve tunica adventisya katmanlarından oluşmaktadır. Memeli hayvanlarda ise 

özofagus pars servikalis, pars torasika ve pars abdominalis bölümlerinden oluşur. Kanatlılarda özofagus çok katlı 

yassı nonkeratinize örtü epiteli ile örtülüdür ve lamina propriyası içinde müköz karakterde bezler vardır. Lamina 

propriya katmanı elastik ve kollagen ipliklerden oluşmuş sıkı bir bağ dokusudur. Lamina propriya katmanı 

nispeten az sayıda lenfosit infiltrasyonu ve lenfatik kordonla desteklenmiştir. Lamina muskularis, longitudinal 

seyirli düz kaslardan oluşmuştur. Submukoza ise gevşek bağ dokudan oluşmuş arter, ven, lenf damarları ve sinir 

teli demetleri içerir. Bu katmanda serö-müköz özellikteki özofagus bezleri olarak da adlandırılan bezler bulunur. 

Tunika muskularis içte sirküler, dışta longitudinal olarak uzanan kas katmanından ibarettir. Özofagusu tüm 

uzunluğu boyunca en dıştan kan damarları ve sinir tellerini içeren elastik ipliklerden meydana gelmiş gevşek bağ 

dokudan ibaret tunica adventisya tabakası sarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kanatlı, özofagus, histoloji, sindirim sistemi 

ABSTRACT 

The digestive system consists of the digestive tract and glands that drain their secretions into this tract. Although 

the digestive system in poultry is similar to the mammalian digestive system in terms of basic structure and 

functions, it has some anatomical and histological differences. The esophagus, which is the digestive system 

organ in poultry, differs from that in mammals. In mammals, the esophagus is a tubular muscular organ that lies 

between the pharynx and the stomach. In poultry, it is a thin-walled muscular organ that extends from the 

pharynx to the proventriculus (glandular stomach) and is more extensible than that in mammals. In poultry, the 

esophageal wall consists of tunica mucosa, tunica muscularis and tunica adventitia layers. In mammals, the 

esophagus consists of pars cervicalis, pars thoracic and pars abdominalis parts. In poultry, the esophagus is 
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covered by a stratified squamous nonkeratinized epithelium and there are mucous glands in the lamina propria. 

The lamina propria layer is a tight connective tissue composed of elastic and collagen fibers. The lamina propria 

layer is supported by relatively few lymphocyte infiltration and lymphatic cord. The lamina muscularis is 

composed of smooth muscles with a longitudinal course. The submucosa, on the other hand, contains arteries, 

veins, lymphatic vessels, and bundles of nerve fibers composed of loose connective tissue. This layer contains 

serous-mucous glands, also called esophageal glands. The tunica muscularis consists of an inner circular and 

outer longitudinal muscle layer. The esophagus is externally surrounded along its entire length by the tunica 

adventitia layer, which consists of loose connective tissue composed of elastic fibers containing blood vessels 

and nerve fibers. 

Keywords: Poultry, esophagus, histology, digestive system 

1. INTRODUCTION 

In poultry, the digestive system begins to form anatomically in the embryonic period, and it functions 

morphologically and physiologically with nutrition after hatching (Çelik, Açıkgöz, 2006). The digestive system 

allows the intake of feed, its conversion to nutrients, and the removal of waste materials formed by absorption 

from the body. The digestive tract also plays a role in the regional defense of the body thanks to the lymphoid 

structures it contains (Koçak, Özaydın, 2019). The esophagus, which is one of the organs of the poultry digestive 

system, differs from that of mammals. 

In mammals, the esophagus is a tubular muscular organ that extends between the pharynx and the stomach and 

consists of pars cervicalis, pars thoracic and pars abdominalis parts according to its extension. In poultry, the 

esophagus is a thin-walled, muscular organ that extends from the pharynx to the proventricula (glandular 

stomach) and is more extensible than that in mammals (Sağsöz, 2006). Its diameter is larger than that of 

mammals. It is divided into two parts as pars cervicalis (neck part), which is longer according to its course, and 

pars thoracic (thorax part), which is shorter (Karadağ, Nur, 2019). 

The pars cervicalis is located above the trechea in mammals, passes from the lower half of the neck to the left 

and enters the thoracic cavity. In poultry, the pars cervicalis on the left of the trachea passes to the right side of 

the trachea from the average 5th cervical spine in chickens. It is covered only by skin throughout its course 

(Sağsöz, 2006). Due to the longitudinal folds on the inner surface of the esophagus, it has a high ability to 

expand, especially in species such as hawks, owls and cormorants, thus it plays a major role in the food intake 

and storage (Karadağ, Nur, 2019). 

The pars thoracicus is at the entrance of the thoracic cavity in mammals, resting on the trechea. In poultry, the 

esophagus is the part that extends to the thoracic cavity after the crop and ends by opening towards the dorsal 

ventricle of the stomach (Sağsöz, 2006). 

1.1.Histological Structure of the Esophagus 
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The inner part of the esophagus, which extends from the pharynx to the stomach, is covered with endotherm 

epithelium, and the outer part is covered with mesenchymal connective tissue and muscles. The wall of the 

esophagus consists of three layers: the mucosa, the muscularis, and the adventitia. Mucosa consists of lamina 

epithelialis, lamina propria, lamina muscularis and submucosa layers (Aytürk, 2008). 

The esophagus is covered with a stratified nonkeratinized epithelium and there are mucous glands in the lamina 

propria (Demirbağ, Kelek, Çınar 2012). The lamina muscularis is composed of longitudinal smooth muscle 

fibers. There are mucous esophageal glands in the submucosa, which consists of fibroelastic connective tissue 

(Aytürk, 2008). The tunica muscularis consists of a thick muscle layer extending circularly in the inner part and 

longitudinally in the outer part. The connective tissue separates these two muscle layers very slightly. The 

esophagus is surrounded by a loose connective tissue called adventitia, which consists of a fibrous and elastic 

tissue containing blood vessels and nerve fibers from the outside. The esophagus, which progresses towards the 

body cavity after the crop, goes backwards from the dorsal part of the heart and opens into the glandular stomach 

and ventriculus glandularis. 

The esophagus has formed a groove on the dorsal part of the crop with its open end facing ventrally. Nutrients 

entering the body pass through this groove and fill the ventriculus muscularis and ventriculus glandularis, 

respectively, and finally they are stored in the crop. As the gizzard begins to empty, the foods in the crop are 

softened by the secretions of the mouth glands and pass into the stomach (Aytürk, 2008). 

1.2. Lymphoid Tissues in Poultry 

The digestive tract mucosa is one of the mucosal surfaces that are most exposed to the body's antigenic stimuli 

and toxic substances due to its large surface area. The digestive system has multiple defense mechanisms that 

prevent the passage of pathogenic microorganisms and harmful substances into the body. Oral antigens first 

encounter non-specific and specific defense factors of the digestive system. Lymphoid cells located in the 

mucosa of the digestive system organs take an important place among the specific defense factors. Lymphoid 

tissue is either widely distributed throughout the body or is in the form of an organ (Aytürk, 2008). 

1.3. Esophageal Tonsil 

The esophageal tonsil is an element of the largest lendoid tissue (GALT). The lymphoid tissue in the esophageal 

wall is in the form of cell groups and is widely scattered. These cell masses are located in the wall of the organ in 

such a way that they are close to the excretory ducts of the mucous glands due to the fact that they are traced as a 

route for the passage of microorganisms. Lymphoid tissue infiltrates into stratified epithelium distal to the 

esophageal folds. As the esophageal tonsils are localized towards the proximal part of the stomach, they often 

encounter environmental and food antigens. For this reason, esophageal tonsils are considered to be a factor that 

will prevent the continuous stimulatory effects of antigens on the immune system (Aytürk (Akal), 2008). 

Monocytes and macrophages are found only in the epithelium of the esophageal wall. The lymphoid tissue in the 
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esophageal wall is widely scattered and is in the form of cell groups. These cell groups are located in the wall of 

the esophagus in such a way that they are close to the glandular ducts due to the fact that they are followed as a 

transit route for microorganisms. The esophageal tonsils of chickens are the mucosa-associated lymphoid tissue 

located around the entrance of the anterior stomach. Each unit, consisting of 6-8 units surrounded by a thin 

fibrous capsule, is located along the esophagus to wrap around the base of the folds. Each of these units is called 

a tonsillar crypt. The stratified squamous epithelial layer contains T cells, plasma cells, macrophages, and 

dendritic cells. Esophagel tonsil is not present in mammalian animals (Aytürk, 2008). 
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ÖZET 

Karaciğer vücudun en büyük bezidir ve enerji temininin sürekliliğinde merkezi bir organ görevi üstlenmektedir. 

Hem endokrin hem de ekzokrin bez fonksiyonu gören karaciğerin; protein, yağ ve karbonhidratların 

metabolizması, safra sentezlenmesi ve salgılanması, detoksifikasyon gibi fonksiyonları bulunmaktadır. 

Karaciğer, sindirim kanalından emilen besinleri işleyerek diğer vücut kısımlarının yararlanması için depolayan ya 

da kan dolaşımına veren kompleks yapılı bir organdır. Bu nedenle sindirim sistemi ile kan arasında bir geçiş 

bölgesi meydana getirir. İnce bağırsaklardan emilen maddelerin çoğu portal ven yoluyla karaciğere ulaşırken, 

sadece lipidler lenf damarlarıyla iletilirler. Sindirim sistemi organlarından gelen besinleri içeren kan vena porta 

yolu ile karaciğer sinuzoidlerine taşındıktan sonra sinozoidlerin duvarından komşuları olan hepatositlere 

aktarılırlar. Hepatositlerde işlenerek elde edilen ürünler ya dış salgı olarak safra kanalları vasıtasıyla duedonuma 

iletilirler, ya da iç salgı olarak tekrar sinuzoidlere aktarılırlar ve oradan kan dolaşımı ile ilgili yerlere aktarılırlar 

Karaciğerin rengi, kanatlının türüne ırkına beslenme şekline ve yaşına göre değişiklik göstermektedir.Bu sebeple 

erişkin kanatlıların karaciğerinde rengi kırmızı ve kahverenginin değişik tonları bulunmaktadır. Karaciğerin 

ağırlığı da türe, ırka, yaşa ve beslenme şekline göre farklılık gösterir. Kanatlı hayvanlarda karaciğer orta hatta 

parankimal bir köprü ile bağlanan sağ ve sol olmak üzere iki loba sahiptir. Kanatlı hayvanlarda karaciğer orta 

hatta parankimal bir köprü ile bağlanan sağ ve sol olmak üzere iki loba sahiptir. Kanatlı karaciğer paranşimi 

memeli karaciğerine benzemekle birlikte aralarında bazı histolojik farklar bulunmaktadır. Kanatlılarda organı 

saran kapsül memelilerdekine göre daha incedir ve interlobülerseptum çok incedir, tipik lopçuk yapısı 

bulunmamaktadır. Vena santralisin bulunduğu her bir ünite bir lopçuğun karşılığı olarak görülür. Memeli 

karaciğerinde olduğu gibi kanatlı karaciğerinde de Kupffer hücreleri bulunur. Kanatlıların karaciğerinde de lenf 

folikülleri ve lenfosit infiltrasyonları görülür.  

Anahtar Kelimeler:Kanatlı, karaciğer, histoloji, fonksiyonu 

AN OVERVIEW OF POULTRY LIVER 

ABSTRACT 

The liver is the largest gland in the body and acts as a central organ in the continuity of energy supply. The liver, 

which functions as both endocrine and exocrine glands has functions such as metabolism of proteins, fat sand 
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carbohydrates, synthesis and secretion of bile, and detoxification. The liver is a complex organ that processes the 

nutrients absorbed from the digestivetract, stores them forthe benefit of other body parts, orgives them to the 

blood stream. Therefore, it creates a transition zone between the digestive system and the blood. While most of 

the substances absorbed from the smallint estinere achthelivervia the portal vein, only lipid sare transmitted 

viathelymphatic vessels. After the blood containing the nutrientsfrom the digestives ystem organs are transported 

to the liver sinusoids via the vena porta, the yare transferred to the hepatocytes, which are the irneighbors, 

through the wall of the sinusoids. The products obtained by processing in hepatocytes are either transmitted to 

the duodenum as an external secretion through the bile ducts, or the yare transferred back to the sinusoids as an 

internal secretion and transferred to the places related to the blood circulation from there. For this reason, the 

liver of adul tpoultry has different shades of redandbrown. The weight of the liver also differsaccording to the 

species, race, ageanddiet. Inpoultry, the liver has twolobes, right and left, connected to the midline by a parenchy 

malbridge. Although poultry liver parenchym are semblesmammalian liver, there are some histological 

differences between them. In poultry, the capsules urrounding the organ is thinner than thatin mammals, and 

theinter lobular septum is very thin, lacking the typical lobules tructure. Each unit in which the vena centralis is 

located is seen as the equivalent of a lobule. Like mammalian liver, poultry liver also contains Kupffer cells. 

Lymphfollicles and lymphocyte infiltrations are also seen in poultry liver. 

Keywords: Poultry, liver, histology, function 

1. INTRODUCTION 

The digestive system is responsible for the intake of feed, its conversion to nutrients, its absorption, and the 

removal of the wastes formed in this process from the body. In addition, the digestive tract plays a role in the 

defense of the body due to the lymphoid structures it contains. 

The nutrients taken into the body are digested both mechanically and chemically. While mechanical digestion 

refers to the breaking down of food into small pieces by muscle movements and chewing, chemical digestion 

refers to the release of enzymes and fluids from different parts of the digestive system into the body and the 

breakdown of nutrients into smaller constituents. 

The digestive system in poultry is species-specific and differs from the mammalian digestive system in terms of 

some features. In these animals, the digestive system begins with the beak and oral cavity, joins with the 

urogenital tract and ends in the cloaca. 

In poultry, the digestive system consists of the digestive tract and glands that drain their secretions into this tract. 

1.1. LİVER 

The liver is a complex organ that processes the nutrients absorbed from the digestive tract, stores them for the 

benefit of other body parts, or gives them to the bloodstream. Therefore, it creates a transition zone between the 

digestive system and the blood. 
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While most of the substances absorbed from the small intestine reach the liver via the portal vein, only lipids are 

transmitted via the lymphatic vessels. After the blood containing the nutrients coming from the digestive system 

organs are transported to the liver sinusoids via the vena porta, they are transferred to the hepatocytes, which are 

their neighbors, through the wall of the sinusoids. 

The liver is the largest gland in the body and acts as a central organ in the continuity of energy supply. The liver, 

which functions as both endocrine and exocrine gland has other functions such as metabolism of proteins, fats 

and carbohydrates, synthesis and secretion of bile and detoxification. 

In poultry, the liver is located in the Cavum peritonei hepatis ventralis. It consists of two lobes, lobus hepatis 

dexter and lobus hepatis sinister. Lobus hepatis dexter is larger than lobus hepatis sinister. In general, liver is 

large in insect and fish eaters and small in meat and grain eaters. 

The liver is covered by membranes called tunica serosa on the outside and tunica fibrosa tightly surrounding the 

organ parenchyma on the inside. The shape of the lobes differs according to the species. The left lobe is ellipsoid 

in chicken, bean-shaped in duck, wide in goose and shorter than the right lobe. In contrast, the right lobe is heart-

shaped in chickens and tongue-shaped in ducks. In geese, it is wide and is longer than the left lobe.  

In poultry, the two lobes of the liver are connected to the midline by a parenchymal bridge. In many poultry 

species, such as pigeon and ostrich, the right lobe is larger than the left lobe. However, in some poultry species 

the two lobes may be of equal size, and in domestic chickens the left lobe is divided into ventral and dorsal parts. 

Although poultry liver parenchyma resembles mammalian liver, there are some histological differences between 

them. 

In poultry, the capsule surrounding the organ is thinner than that in mammals, and the interlobular septum is very 

thin, lacking the typical lobule structure (Figure 1). Each unit in which the vena centralis is located is seen as the 

equivalent of a lobule. Hepatocytes are polyhedral cells with oval and centrally located nuclei, and hepatocyte 

cords are separated by sinusoids (Figure 2). Like mammalian liver, poultry liver also contains Kupffer cells. 

Lymph follicles and lymphocyte infiltrations are also seen in poultry liver (Figure 3). Bile is synthesized in 

hepatocytes and released into bile ducts formed by the grooved surfaces of hepatocytes facing each other. These 

ducts drain into interlocular ducts, which merge to form the right and left hepatic ducts that flow into the 

gallbladder. These ducts merge and drain into the interlobular ducts, which merge to form the right and left 

hepatic ducts. 
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Figure 1: Connective tissue (arrow) in poultry liver tissue, cited from the author's own study. 

         

             

Figure 2: Hepatocytes (arrows) in poultry liver tissue, cited from the author's own study. 
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Figure 3: Central vein (CV) and lymph nodes (arrow) in poultry liver tissue, cited from the author's own study. 

The color of the liver varies according to the species, breed, diet and age of the poultry. For this reason, the liver 

of adult poultry is different shades of red and brown, but in 15-day-old chicks, the color is seen as yellow due to 

pingments coming from saccus viteilinus. 

The weight of the liver also differs according to the species, breed, age and diet. It is 35-51 grams in chickens, 

58-113 grams in ducks, 85-171 grams in geese, 8-10.5 grams in pigeons. 
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ÖZET 

Palpebra tertia‟nın kartilagosu (KPT) ile kornea arasında yerleşmiş olan gl. palpebra tertia profundus yani Harder 

bezi, ilk kez John Jacob Harder (1694) tarafından tanımlandığından bu isimle anılmaktadır. 18. ve 19. yüzyılın 

başlarında Harder bezi üzerinde yapılan çalışmalarda bez hakkında detaylı bilgiler elde edilmiştir. Omurgalı 

sınıfları arasında Harder bezinin yerleşim yeri farklılık göstermektedir. Farelerde göz küresinin posteriyoründe 

yerleşim gösteren bez tavşanlarda anteriyorunda sürüngenlerde mediyalinde ya da mediyoventralinde kobay ve 

kanatlılarda da ventromediyalde yerleşim göstermektedir. Bez sadece memelilere özgü olmayıp, kuşlarda, 

sürüngenlerde ve kurbağalarda da bulunmaktadır. Ayrıca bez kemiricilerde ve domuzlarda tam gelişim 

göstermekte, maymunlarda rudimenter olmakta, balıklar, suda yaşayan amfibiler, yarasalar, karada yaşayan 

karnivorlar ve primatlarda ise hiç bulunmamaktadır. Histolojik olarak; Korpus glandulaları alveolar ya da 

tubuloalveolar özellikte olup lümenleri geniştir. Bezde intralobuler bir akıtıcı kanal sistemi yoktur. Bez, sıkı 

biçimde paketlenmiş korpus glandulalardan ve interlobuler akıtıcı kanallardan oluşan belirgin lopçuklardan 

oluşur. Embriyonik olarak; Memelilerde Harder bezi ektodermden gelişmektedir ve bezin gelişim aşamaları 

memeli türleri arasında farklılık göstermektedir. Sürüngenlerin Harder bezinin ilk gelişimi 43 gün devam eden 

kuluçka süresinin 22. gününde taslak halinde tubul şeklini konjuktival epitelden almalarıyla başlar. 36. güne 

gelince lateraldeki lopçuklar Harder bezine farklılaşırlar. Kanatlılarda ise kuluçkanın 11. ve 12. günlerinde 

civcilerin Harder bezi konjuktivanın koni biçimli epitel hücreleri tarafından gelişir. Yine kanatlı türleri arasında 

oluşum günlerinde farlılıklar vardır. Harder bezinin farklı biyokimyasal ve fizyolojik özellikleri de vardır. 

Bunlar; fotosensitivite, seksüel dimorfizm, hormon sentezi, davranışların termoregülasyonuna yardımcı olma, 

reprodüktif fonksiyonların düzenlenmesi ve feromonların üretilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Harder bezi, Anatomi, Histoloji, Embriyoloji 

 

ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY OF HARDERIAN GLAND 

ABSTRACT 

The Harderian gland, the gl. palpebra tertia profundus, located between the cartilage of the palpebra tertia (CPT) 

and the cornea, is called by this name because it was first described by John Jacob Harder (1694). Detailed 

information about the Harderian gland was obtained from the studies conducted in the 18th and early 19th 

centuries. The location of the Harderian gland differs among vertebrate classes. The gland is located posterior to 

the eyeball in mice, anterior in rabbits, medial or medioventral in reptiles, and ventromedially in guinea pigs and 
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poultry. The gland is not unique to mammals, but is also present in birds, reptiles and frogs. In addition, the gland 

shows full development in rodents and pigs, is rudimentary in monkeys, and is absent in fish, aquatic 

amphibians, bats, terrestrial carnivores and primates. Histologically, the corpus glandulae are alveolar or 

tubuloalveolar with wide lumens. The gland does not have an intralobular excretory duct system. The gland 

consists of tightly packed corpus glandulae and prominent lobules of interlobular excretory ducts. Embryonically, 

the Harderian gland develops from the ectoderm in mammals and the developmental stages of the gland differ 

between mammalian species. The first development of the Harderian gland of reptiles begins with the formation 

of the tubule in draft form from the conjunctival epithelium on the 22nd day of the 43-day incubation period. By 

the 36th day, the lateral lobules differentiate into Harderian glands. In poultry, the chicks' Harderian gland is 

developed by the cone-shaped epithelial cells of the conjunctiva on the 11th and 12th days of incubation. There 

are differences in the days of formation between poultry species. The Harderian gland also has different 

biochemical and physiological properties including photosensitivity, sexual dimorphism, hormone synthesis, 

assisting in thermoregulation of behavior, regulation of reproductive functions, and production of pheromones. 

Keywords: Harderian gland, Anatomy, Histology, Embryology 

1.INTRODUCTION 

Palpebra tertia (PT= plica semilunaris conjunctiva, membrana nictitans), located in the medial eye angle, is a 

conjunctival fold that is supported by cartilago palpebra tertia (KPT= cartilage plica semilunaris), which is 

hyaline or elastic cartilage tissue and in the shape of the letter “T”. In animals, PT replaces the washing 

mechanism of conjunctiva (ductus nasolacrimalis) known to exist in humans, which continues directly from the 

upper and lower eyelids to the nasal passages  (Boydak 2000). 

The glandula palpebra tertia profundus (GPTP), Harderian Gland, which was first described by Johann Jacob 

Harder (1694) and named after this researcher, is located between the CPT and the cornea. Harder (1694) found 

this gland in the orbits of deer and red deer for the first time and named it "Glandula nova lacrimalis". Although 

the existence of glandula lacrimalis in the orbital cavity was known during the period of the researcher, it was 

called glandula innominate since no exact name had been given yet. For the first time, the researcher described a 

new gland, glandula nova lacrimalis, near the glandula nictitans in the membrana nictitans, and later this gland 

was named Harderian gland after this researcher's name. Harder (1694), in his later studies, determined that the 

gland is not unique to mammals, but also found in poultry, reptiles and amphibians (Sakai 1981, Olcese and 

Wesche 1989, Payne 1994, Willem et al 2007). 

The Harderian gland is a compound tubuloalveolar (Sabry and Al-Ghaith 2000, Pradidarcheep et al 2003, Marcos 

and Affanni 2005, Munkeby et al 2006, Khan et al 2007, Ortiz et al. 2007) or compound tubular (Schwarz-

Karsten 1937, Paule et al 1955, Bloom and Fawcett 1975) gland located in the ocular orbit of mostly terrestrial 

species, especially with membrana nictitans. 
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Features of Harderian Gland 

Detailed information about the Harderian gland was obtained in the studies carried out by Miessner (1900) in the 

18th and early 19th centuries. However, over time, all ocular glands located in the inner angle of the eye were 

considered as Harderian gland, without considering the structural difference between the superficial glandula 

nictitans and the deeply localized Harderian gland. Towards the end of the nineteenth century, the differences 

between the features of the two glands began to be considered again. Thus, histological studies on these glands, 

regarded as two separate formations, also began. 

Harderian gland and nictitant gland have different histological features and are considered as two separate 

structures today (Olcese and Wesche 1989). Loewenthal (1892b, 1896), histologically examined Harderian and 

nictitant glands in ten different mammalian species (Sakai 1981). According to Sakai (1981), important 

differences between Harderian gland and nictitant gland are: 

1-Harderian gland has a single draining duct, while the nictitant gland has more than one draining duct. 

2-Harderian gland is easily distinguished due to the tighter connection of the nictitant gland with the cartilage of 

the third eyelid (cartilago palpebra tertia). 

3- The lumens of the corpus glandula of the Harderian gland are much wider than the lumen of the nictitant 

gland. 

Based on the above criteria determined by Loewenthal (1892a, 1892b, 1896), the two glands are considered as 

completely separate structures: While the Harderian gland is considered as glandula palpebra tertia profundus 

(GPTP) and the nictitant gland is considered as glandula palpebra tertia superficialis (GPTS). Studies on 

Harderian glands of mammals have mostly focused on the glands of rodents (Grafflin 1942, Schneir and Hayes 

1951, Christensen and Dam 1953, Cohn 1955, Paule et al 1955, Chiquoine 1958, Björkman et al 1960, Kennedy 

1970, Norwell and Clabough 1972, Bucana and Nadakavukaren 1973, Jost et al 1974, Brownscheidle and 

Niewenhuis 1978, Lin and Nadakavukaren 1979, Watanabe 1980, Wooding 1980, Johnston et al 1985, Chieffi et 

al 1990, Kühnel 1992, Lopez et al 1992, Yasmina 1992, 1994, Shanas et al. 1996, Shirama et al. 1996, 1997). 

These animals, mostly used as experimental animals in laboratories, have very well developed Harderian glands. 

In these species, the cytological structure, biochemical properties and possible functions of the gland have been 

studied. 

Cohn (1955) suggested that the histological structure of the Harderian gland is similar to that of the endocrine 

glands. The same researcher (Cohn 1955) emphasizes that there are different opinions among researchers about 

the way the gland secretes. Tsutsumi et al. (1966) also agree with Cohn's (1955) views on this subject. It was 

initially accepted that the gland resembles skin glands and secretes in an apocrine manner (Tsutsumi et al 1966). 

However, in electron microscopic studies by Woodhouse and Rhodin (1963), it was concluded that the secretion 

is in a merocrine manner. Findings supporting this view were also obtained in subsequent studies (Brownscheidle 
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and Niewenhuis 1978, Watanabe 1980, Maxwell et al. 1986). Like Johnston et al. (1985), Sakai and Yohro 

(1981) reported that secretion in the rodent Harderian gland is in a merocrine manner. Björkman et al. (1960) 

found no evidence to support a holocrine or apocrine secretion in rabbits. Kühnel (1971) states that the secretion 

is in a merocrine manner. 

There has been no consensus among researchers for many years on the secreting pattern of the Harderian gland. 

However, in studies conducted after 1960 (Woodhouse and Rhodin 1963, Brownscheidle and Niewenhuis 1978, 

Watanabe 1980, Johnston et al 1985, Maxwell et al 1986) it was accepted that secretion occurs in a merocrine 

manner. Although the secretory material shows different characteristics according to the animal species, it is 

generally lipoidal in character. It has been reported that Harderian gland secretion plays an important role in 

keeping the membrane nictitans and/or cornea moist (Sakai 1981, Olcese and Wesche 1989, Payne 1994). 

According to the results of Sakai (1981), Sakai and Yohro (1981), Olcese and Wesche (1989), Sakai (1992), 

Payne (1994), Shirama et al (1996, 1997), Willem et al (2007), mammalian Harderian gland has tubuloalveolar 

endings between the ocular glands and is a gland that secretes its lipid secretion in a merocrine manner. 

2. Embryology of the Harderian gland 

Mammals 

It has been reported that the mammalian Harderian gland develops from the ectoderm and there are differences 

between mammalian species in the developmental stages of the gland (Chieffi et al, 1996). 

Reptiles 

The first development of the Harderian gland of reptiles begins with the formation of the tubule in outline form 

from the conjunctival epithelium on the 22nd day of the incubation period in a 43-day period. On the 36th day, 

the lateral lobules differentiate into the Harderian gland (Chieffi et al, 1996). 

Poultry 

On the 11th and 12th days of incubation, the chicks' Harderian gland is developed by the cone-shaped epithelial 

cells of the conjunctiva. From the 17th to the 30th day of hatching, the number of plasma cells increases (Chieffi 

et al, 1996). In African chickens, the folded lumen of Harderian gland and epithelial cells consisting of cells of 

mesenchymal origin bordering the lumen are mostly seen in two layers as of the 18th day of the 28-day 

incubation period. In addition, three days after hatching, plasma cells can be seen in the connective tissue 

(Onyeanusi et al, 1993). 

3. Harderian Gland Histology 

In his study on dolphins, whistling rabbits, voles, house mice and common red-toothed European rats (sorex), 

Sakai (1981) summarized the most prominent common histological features of Harderian glands of these species 

as: 

1-The corpus glandulas are alveolar or tubuloalveolar, and their lumens are wide. 
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2-There is no intralobular draining duct system in the gland. 

3-The gland is composed of tightly packed corpus glandulae and prominent lobules consisting of interlobular 

draining ducts. 

In the studies of Brownscheidle and Niewenhuis (1978) on albino rats and Watanabe (1980) on mice, they 

reported that there are two different epithelial structures, Type A and B, in the Harderian gland. The same 

researchers (Brownscheidle and Niewenhuis 1978, Watanabe 1980) stated that Type A cells are more numerous 

than Type Bs, that although they contain large secretory granules containing a lipid-like and filamentous 

substance, Type B cells generally contain small secretory granules and that both types of cells have short 

microvilli on their apical faces. These cells are also defined as light and dark cells (Woodhouse and Rhodin 1963, 

Tsutsumi et al 1966, Bucana and Nadakavukaren 1973). However, in addition to researchers (Chemes et al. 1977, 

Sinowartz and Amselgrober 1986), who claimed that these two cell types emerged due to errors during 

preparation, some researchers (Tsutsimi et al. 1966, Lopez et al. 1992) argued that both cell types are the 

appearance of the same cell in different metabolic phases. 

The Harder gland of poultry can be classified into three types based on their lobing structures and epithelial cells 

that border the corpus glandula and ducts (Burns 1992). Type I Harderian gland is present especially in domestic 

poultry such as chickens, and it is tubuloalveolar, which is composed of a single lobe consisting of prismatic 

epithelial cells. In addition, Type II Harderian gland, which is frequently seen in ducks, consists of prismatic and 

single-lobed tubular structures with dark cells. In Type III Harderian gland, both types of structures (tubular and 

tubuloalveolar) are seen. Type III is often seen in crows (Burns 1992). 

In poultry, the ducts in the Harderian gland are divided into three as primary, secondary and central ducts. The 

secretions of the corpus glandulas, which are located in the lobules, are drained into the central ducts through the 

primary and secondary ducts. Primary and secondary ducts contain two types of cells. The first consists of cubic 

cells with microvilli on the apical face. The second consists of polymorphic cells located below and between 

these cubic cells. These cells are called dark cells because of the dark staining of their nuclei and cytoplasm 

(Olah et al. 1992). Plasma cells, plasmablasts, and lymphocyte infiltrations are also found in these ducts (Burns 

and Maxwell 1979). 

Many researchers (Shinoda 1958, Sakai 1981, Payne 1994, Willem et al. 2007) reported that although Harderian 

gland has a single draining duct, the lacrimal gland and nictitant glands have multiple draining ducts (Sakai 

1981). Loewenthal (1896) examined Harderian gland and nictitant gland in different mammalian species (cat, 

dog, sheep, calf, horse, pig, rabbit, hedgehog, guinea pig and white mouse) and suggested that the number of 

draining ducts may be an important factor in their differentiation. In a study conducted in deer (Miessner 1900), 

it was reported that the single duct of the Harderian gland formed a fork and opened to the bulbar surface of the 
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palpebra tertia (PT) at two points. Pütter (1903) reported that the Harderian gland of whales also has a large 

number of draining ducts. 

Sakai (1981) reported that the ducts that transmit the secretion in the Harderian gland should not be taken into 

account, since the starting places of their structures and their number vary significantly between species. Sakai 

(1981) argued that the Harderian gland is an independent structure from the PT due to the difference in openings 

to the PT. 

It has been reported that plasma cells originating from the bursa Fabricii are present in the Harderian gland 

(Wight et al 1971, Burns 1975, Glick and Olah 1981, King and McLelland 1984). These cells protect the eye 

against infections by producing antibodies as a primary response to local antigenic stimulation of the eye (King 

and McLelland 1984). However, in domestic poultry, the Harderian gland has been suggested to be an alternative 

central lymphoid organ to the bursa Fabricii (Glick and Olah 1981). Plasma cells in the Harderian gland of 

poultry are localized in the interlobular connective tissue. It is stated that the B-lymphocytes made here migrate 

to secondary lymphoid organs (Bang and Bang 1968, Aitken and Survashe 1977). Rothwell et al. (1972) 

determined that plasma cells in poultry are ultrastructurally similar to mammalian plasma cells and have common 

histochemical features. It has also been indicated that the plasma cells in the Harderian gland can synthesize Ig A 

(Mueller et al 1971, Russel 1993, Russel and Koch 1993), Ig G (Russel 1993, Russel and Koch 1993) and that 

the gland is the most important organ in the production of lacrimal Ig A against Newcastle virus.  

One of the most distinctive features of the Harderian gland in poultry is the presence of plasma cells together in 

the connective tissue. The number of plasma cells is higher in Type I Harderian gland than in Type II Harderian 

gland. An increase in the number of plasma cells with age can be observed only in Type I Harderian glands 

(Wight et al. 1971). In Type III Harderian glands, plasma cells are observed only in the tubuloalveolar parts. It 

has been reported that this development of Harderian glands is dependent on the evolutionary development of 

animals rather than living conditions, and Type II Harderian glands are seen in more primitive poultry (duck), 

while Type III Harderian glands are observed in more advanced poultry (crows) (Burns 1975). 

In a study of mammalian species (Aitken and Survashe 1977), plasma cells in Harderian gland were observed in 

clusters in hamsters, gerbils and pigs, but in very small amounts in rats and mice. 

Loewenthal (1892a) published the first article on the gland with his study describing the histology of the 

Harderian gland of the hedgehog for the first time, and in a later study (Loewenthal 1892b) he gave important 

information about the histology of Harderian glands of white mouse, pig, rat, guinea pig, calf, sheep and horse. 

Both studies reported the presence of a flattened, squamous nucleus between the connective tissue and the 

secretory epithelium, but did not name them as myoepithelial cells (Loewenthal 1892a; b). In the next 20 years, 

the histology and embryology of the Harderian gland were studied by many researchers (Loewenthal 1896, 1900, 

Taddei 1900, Sundwall 1907, Loewenthal 1912, 1913a, 1913b, Mobilio 1913, Loewenthal 1916), but 
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myoepithelial cells were not mentioned in these studies either. Hauschild (1914) mentioned these cells for the 

first time, but defined them as connective tissue cells. In the study by Derrien and Turchini (1924), myoepithelial 

cells were described for the first time in the rat Harderian gland.  

Sakai (1981) reported that nerve endings are associated with cells of the corpus glandula or myoepithelial cells in 

rabbits and hamsters. It was stated that myoepithelial cells are located between the secretory epithelium and their 

basal lamina in camels (Fathel-Bab et al. 1991), in turkeys (Maxwell et al. 1986) and in domestic poultry 

(Rothwell et al. 1972). Möllendorf (1927) found that myoepithelial cells have a position similar to those in the 

salivary, sweat, mammary and lacrimal glands, that is, they are located between the secretory epithelium and the 

basement membrane. Chiquoine (1958) described these cells as star- or spider-shaped cells with a nucleus and 

numerous cytoplasmic extensions, localized between the secretory epithelial cells and the basement membrane. 

Chiquoine (1958) reported that the nuclei of myoepithelial cells can be distinguished very well by phase-contrast 

microscopy. 

Kuloğlu (2016) reported in her study on henna partridges that the Harderian gland is located in the medial eye 

angle within the bulbus oculi. In addition, it was stated that the gland is light pink in color, has convex and 

concave surfaces in accordance with the shape of the bulbus oculi, has a smooth surface similar to a crescent 

moon, and is not related to the cartilage palpebra tertia (CPT) (Kuloğlu, 2016). 

Çalışlar (1984) stated that the Harderian gland in chicken was not associated with CPT as in other domestic 

animals, cattle and pigs, and was much larger and more developed than the glandula lacrimalis, and that it was 

pinkish, light brown, reddish in color, and irregular rectangular in shape that conforms to the shape of the bulbus 

oculi. Similar definitions were made about the structure of the organ in the studies of Fourman and Ballatyn 

(1967) in geese, Brobby (1972) in domestic ducks, Altunay and Kozlu (2004) in ostriches, Boydak and Aydın 

(2009) in domestic geese, Mobini (2012) in domestic chickens, Önal and Çınar (2013) in henna partridges, 

Bejdic et al. (2014) in laying hens, and Kleckowska et al. (2015) in Bilgorajska geese. 

Calışlar (1984) reported that in chicken, Harderian gland is surrounded by a weak connective tissue capsule and 

has a main duct along the longitudinal length of the gland. Brobby (1972), in a study on domestic ducks, reported 

that the Harderian gland is surrounded by a connective tissue capsule which contains smooth muscle cells, nerve 

fibers, tight collagen fibers and blood vessels. It was reported in the studies of Boydak and Aydın (2009) in 

domestic geese, Kozlu et al (2010) in ostriches and Mobini (2012) in domestic chickens that the Harderian gland 

is covered with a thin connective tissue capsule. Mobini (2012) reported that there are blood vessels, 

parasympathetic nerve fibers, collagen, elastic and reticular fibers in the domestic chicken Harderian gland. The 

presence of collagen and reticular fibers in the connective tissue capsule of the Harderian gland  was reported in 

the studies of Boydak and Aydın (2009) in domestic geese, and Kozlu et al. (2010) in ostriches. Liman and 

Gülmez (1996) reported in a study they conducted on French white geese that the volume and size of the organ 
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increased on the 21st day of hatching, and that the connective tissue between the lobules also thickened with the 

capsule. Kuloğlu (2016) reported that the henna partridge Harderian gland is surrounded by a thin connective 

tissue capsule which contains smooth muscle fibers, nerve fibers, tight collagen fibers, reticular fibers and blood 

vessels. 

It was reported that the capsule surrounding the Harderian gland divides the gland into lobes and lobules in the 

studies on mouse (Watanabe1980), rat (Djeridane 1994), French white goose (Liman and Gülmez 1996), desert 

lizard (Sabry and Al-Ghaith 2000), ostrich (Altunay and Kozlu 2004), mallard duck (Dimitrov and Nikiforov 

2005), armadillo (Marcos and Affanni 2005), piglet (Munkeby et al 2006), broiler and domestic chicken (Khan et 

al 2007), domestic goose (Boydak and Aydın 2009), osprey (Kozlu et al 2010), domestic chicken (Mobini 2012) 

) and henna partridge (Önal and Çınar 2013).  In her study on henna partridges, Kuloğlu (2016) found that the 

connective tissue capsule surrounding the organ sends septums into the gland, these connective tissue 

compartments divide the gland into lobes, and thinner connective tissue septums separated from the interlobar 

septum divide the lobes into small lobules, and she stated that medium-sized blood vessels and nerve fibers are 

present in the corners where the lobes come into contact with each other. 

It was reported that the Harderian gland has a compound tubuloalveolar structure in the studies on mice 

(Watanabe 1980), rats (Djeridane 1994), French white breed geese (Liman and Gülmez 1996), desert lizards 

(Sabry and Al-Ghaith 2000), tree mice (Pradidarcheep et al 2003), ostriches (Altunay and Kozlu 2004), ospreys 

(Kozlu et al 2010), mallard ducks (Dimitrov and Nikiforov 2005), armadillos (Marcos and Affanni 2005), piglets 

(Munkeby et al 2006), broilers and domestic chickens (Khan et al 2007), dolphins (Ortiz et al. 2007), domestic 

geese (Boydak and Aydın 2009), domestic chickens (Mobini 2012), henna partridges (Önal and Çınar 2013) and 

henna partridges (Kuloğlu 2016).  

Brooby (1972) reported that the corpus glandulae of Harderian gland in domestic ducks are branched and drain 

their secretions into a central lumen. Boydak and Aydın (2009) indicated that the Harderian gland in domestic 

geese folds into the lumen of the corpus glandula. Sakai (1981) stated that Harderian gland consists of many 

lobes gathered around a central duct, each lobe contains a central lumen and corpus glandula, and the corpus 

glandulae radially orient to the lumen. Kuloğlu (2016) reported that the corpus glandulae of the henna partridge 

Harderian gland are branched and the epithelial cells that make up the corpus glandula drain their secretions into 

the central lumen and she stated that the Harderian gland of the henna partridge consists of many lobes gathered 

around the main draining duct, and each lobe has a primary duct, and the corpus glandulas are lined up around 

this duct (Kuloğlu 2016). 

It was reported that the corpus glandulas of Harderian glands are covered with high columnar epithelial cells in 

the studies conducted by Maxwel et al (1986) in turkeys, Liman and Gülmez (1996) in French white geese, 

Altunay and Kozlu (2004) in ostriches, Yaren (2008) in female pheasants, Boydak and Aydın (2009) in domestic 
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geese, Kozlu et al (2010) in ospreys and Mobini (2012) in domestic chickens. Önal and Çınar (2013) and 

Kuloğlu (2016) pointed out that the corpus glandulas in the henna partridge Harderian gland are composed of low 

or high prismatic epithelial cells.  

Fathel-bab et al (1991) reported that they observed myoepithelial cells located between the secretory epithelial 

cells and the basement membrane in camels. In a study they conducted in turkey, Maxwell et al. (1986) reported 

that myoepithelial cells are located under the columnar secretory epithelium and are associated with the basement 

membrane. In another study on domestic chickens (Rothwell et al. 1972), it was stated that myoepithelial cells 

are localized between the secretory epithelium and their basal lamina. Kuloğlu (2016), on the other hand, 

reported that myoepithelial cells were observed on the basal surfaces of the epithelial cells that form the walls of 

the corpus glandula and draining ducts of the henna partridge Harderian gland. 

In the studies of Boydak and Aydın (2009) in domestic geese, Kozlu et al. (2010) in ospreys, and Mobini (2012) 

in domestic chicken Harderian gland,  no goblet cells were found among the epithelial cells of the corpus 

glandula. Kuloğlu (2016) also reported that there were no goblet cells between the corpus glandula in the henna 

partridge Harderian gland. However, goblet cells were found among the epithelial cells of the main draining duct 

(Kuloğlu 2016). In the studies of Yaren (2008) in female pheasants, Boydak and Aydın (2009) in domestic geese, 

Kozlu et al (2010) in osprey, Mobini (2012) in domestic chicken, Önal and Çınar (2013) and Kuloğlu (2016) in 

henna partridge, it was reported that there is a single central duct with a very large lumen, together with the 

primary draining duct in each lobe of Harderian gland. 

Yaren (2008) reported that the epithelial cells in the primary duct have a single-layered columnar epithelial 

structure, while the epithelial cells in the main draining duct have a single-layer cubical epithelium structure. 

Önal and Çınar (2013) and Kuloğlu (2016) observed that the epithelial cells in the main draining duct and 

primary draining duct in the henna partridge Harderian gland show the characteristics of a single-layered cubic 

epithelium. 

The studies conducted in turkeys and ducks (Maxwell and Burns 1979), in chickens (Scott et al 1993), in broilers 

and domestic chickens (Khan et al 2007), in domestic geese (Boydak and Aydın 2009), in ospreys (Kozlu et al 

2010) and in henna partridges ( Önal and Çınar 2013) reported that a large number of plasma cells were found 

just below the connective tissue capsule surrounding the gland, in the septum separated from the capsule, around 

the corpus glandula and draining ducts. Kuloğlu (2016) indicated that plasma cells were observed in the 

connective tissue septums located just below the connective tissue capsule surrounding the henna partridge 

Harderian gland and around the corpus glandula. She also stated that a large number of plasma cells were present 

around the primary ducts of the gland and the main draining duct  (Kuloğlu 2016).  
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4. Functions of the Harderian gland 

Different biochemical and physiological features of the Harderian gland have been revealed in studies (Sakai 

1992, Payne et al. 1992, Sbarbati et al. 2002, Oliveira et al. 2006, Dimitrov and Nikiforov 2005, Monteforte et al. 

2008, Khan et al. 2007, Bejdic et al. 2014). These features include photosensitivity, sexual dimorphism, hormone 

synthesis, helping thermoregulation of behavior, regulation of reproductive functions and production of 

pheromones. 

Harderian gland is well developed in mammals, especially in rodents. This has caused studies on the structure 

and function of the gland to focus on rodents. Many functions have been added to this gland in accordance with 

the variety of secretory products. Although lacrimal glands develop in mammalian species, lipids and 

glycosaminoglycans secreted by Harderian gland play a role in the lubrication of the eyeball. Especially in 

gerbils, lipid secreted causes an increase in the pheromonal functions of the gland. This increase affects the social 

behavior of animals and leads them to be more aggressive. Harderianectomy causes a decrease in aggressive 

behaviors in both genders (Chieffi et al 1996). 

Porphyrin produced in the Harderian gland of rodents suggested that these molecules are a light transmission 

system capable of absorbing UV light (Gauguelin et al 1988, Montes et al 2001, Cui et al 2003). It has been 

reported that gonadal steroids affect the morphology and functions of Harderian glands in hamsters where 

castration and re-androgen administrations were examined together (Chieffi et al 1996). In addition to the pineal, 

Harderian gland acts as a source of melatonin, and the release of the hormone varies depending on day-night time 

and age (Djeridane and Touitou 2001). 

Harderian gland has a high lipid and glycosaminoglycan content in poultry, and the secretion it produces is 

involved in the lubrication that facilitates the movement of membrane nictitans and in the nutrition of the cornea. 

One of the most important features of Harderian gland in chickens is that it contains many age-related plasma 

cells (Albini et al 1974). Plasma cells are not so intensely observed in any other organ of poultry. Therefore, this 

part is considered a part of the “Head Associated Lymphoid Tissue” (HALT) system. It is thought that the 

proliferation activities of these cells occur with the lymphokine-like effect of the Harderian gland (Scott 1996). 

IgA, IgG and IgM class immunoglobulins are secreted in the Harderian gland of poultry. Protection of the upper 

respiratory tract with antibodies occurs through the Ig secreted into the tears. In addition, bursectomy has been 

observed to prevent the normal development of plasma cells in Harderian gland, resulting in a decrease in serum 

Ig level and secretory Ig in tears. Therefore, it is thought that the Harderian gland has an active role in fluid 

defense (Albini et al 1974, Chieffi et al 1996). 

Harderian gland is present in all reptiles. The main function of the gland is to lubricate and clean the membrane 

nictitans and cornea. In the tortoise, the Harderian gland functions as an extrarenal organ in the elimination of 
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salt. The osmoregulatory abilities of the glands generally develop due to the presence of “salt secreting cells” 

among the secretory cells (Chieffi et al 1996). 
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ÖZET 

İlk defa 17. yy’da Hieronymus Fabricii tarafından tanımlanmıştır ve bu araştırıcının adına izafe edilerek bursa 

Fabricii olarak adlandırılmıştır. Bursa Fabricii kloakanın proktodeum bölgesinden dorsale doğru uzanan kese 

şeklinde bir organdır. Kanatlılarda bursa Fabricii B-lenfositlerin olgunlaşmasında önemli rol oynayan primer 

lenfoid  bir organdır. Bursa Fabricii’nin şekli türler arasında farklılık gösterir, şöyle ki tavuklarda yuvarlak ya da 

oval, kazda silindirik, hindide ise yine yuvarlak şekilli fakat kranial ucu sivrilmiş olarak bulunur. Bursa Fabricii 

Embriyonik dönemin 3 ila 5. günleri arasında, kloakanın dorsal duvarında dışa doğru çıkıntı oluşturan bir epitel 

tomurcuğu halinde görülür. 7. güne kadar kloakal plağın endodermal hücreleri arasında bulunan küçük vakuoller 

birleşip genişlerler ve organ taslağının merkezi lümenini oluştururlar. Organa özgü plikalar ilk önce 10. günde 

gelişmeye başlar ve 12. günde gelişimlerini tamamlarlar. Histolojik olarak incelendiğinde, etrafı bağ doku ile 

sarılmış küre şeklinde bir organdır. Bursa Fabricii’yi dıştan saran bu bağ dokusuna ‘kapsül’ adı verilir. Bu 

kapsülden köken alan bağ doku trabekülleri, organda bulunan lenf foliküllerini birbirinden ayırır. Bursa 

Fabricii’nin duvar yapısını içten dışa doğru sırasıyla tunika mukoza, tunika muskularis ve tunika seroza 

katmanları oluşturur. Tunika mukoza epiteli, foliküller arası bölgede (İFE’de) yalancı çok katlı prizmatik epitel 

ve foliküllerin üzerini örten bölgede bazal membranı olmayan, bol miktarda lenfosit içeren özelleşmiş bir epitel 

(FAE) olmak üzere iki tip epitelden oluşur. Tunika muskularis katmanı dışta longitudinal, içte sirküler olmak 

üzere düz kas hücrelerinden oluşan bir katmandır. Tunika muskularisi dıştan ince bir tunika seroza katmanı örter. 

Tunika seroza ile tunika muskularis arasında gevşek bir bağ doku (subseroza) bulunur. Bursa Fabricii’nin 

ortalama maksimum büyüklüğe ulaşma süresi kuluçkadan çıkışı takiben ilk 4 ay olarak belirtilir. Ancak seksüel 

olgunluğa geç erişen kanatlılarda involüsyon doğal olarak geç gelişir.  

Anahtar Kelimeler: Bursa Fabricii, Histoloji, Embriyoloji 

HISTOLOGICAL AND EMBRYOLOGICAL EVALUATION OF BURSA FABRICII 

ABSTRACT 

It was first described by Hieronymus Fabricii in the 17th century and named bursa Fabricii after this researcher. 

Bursa Fabricii is a sac-shaped organ extending dorsally from the proctodeum of the cloaca. In poultry, bursa 

Fabricii is a primary lymphoid organ that plays an important role in the maturation of B-lymphocytes. The shape 

of Bursa Fabricii differs between species, as it is round or oval in chickens, cylindrical in goose, and round but 

with a tapered cranial tip in turkey. Bursa Fabricii appears as an epithelial bud that protrudes outward on the 
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dorsal wall of the cloaca between the 3th and 5th days of the embryonic period. By the 7th day, the small 

vacuoles located between the endodermal cells of the cloacal plaque coalesce and enlarge, and form the central 

lumen of the outline of the organ. Organ-specific plicae first begin to develop on the 10th day and complete their 

development on the 12th day. When examined histologically, it is a spherical organ surrounded by connective 

tissue. This connective tissue surrounding Bursa Fabricii is called 'capsule'. Connective tissue trabeculae 

originating from this capsule separate the lymph follicles in the organ from each other. The wall structure of 

Bursa Fabricii is composed of tunica mucosa, tunica muscularis and tunica serosa layers, respectively, from the 

inside out. The tunica mucosal epithelium consists of two types of epithelium: pseudostratified columnar 

epithelium in the interfollicular region (IFE) and a specialized epithelium (FAE) containing abundant 

lymphocytes without a basement membrane in the region overlying the follicles. The tunica muscularis is a layer 

of smooth muscle cells, longitudinal (outside) and circular (inside). The tunica muscularis is covered externally 

by a thin layer of tunica serosa. There is a loose connective tissue (subserosa) between the tunica serosa and the 

tunica muscularis. The average maximum growth time of Bursa Fabricii is the first 4 months after hatching. 

However, involution naturally develops late in poultry that reach sexual maturity late. 

Keywords: Bursa Fabricii, Histology, Embryology 

1. INTRODUCTION 

The cloacal bursa of poultry, first described by Hieronymus Fabricii in the 17th century and named bursa Fabricii 

after this researcher, is an organ of endo-mesodermal origin (Le Douarin et al. 1984). Bursa Fabricii is a sac-

shaped diverticulum extending dorsally from the proctodeum of the cloaca (Glick 1956, Hodges 1974, Ciriaco et 

al 2003). 

Bursa Fabricii is known to be the primary lymphoid organ that plays an important role in the maturation of B-

lymphocytes in poultry (Le Douarin et al 1984, Ratcliffe 1985). Studies carried out on surgical removal 

(bursectomy) of Bursa Fabricii have shown that it is a central organ in the immune system of poultry. It has been 

determined with bursectomy that significant histological changes in peripheral lymphoid organs and significant 

decreases in the level of the animal's immune response to antigens occur in animals without bursa Fabricii (Diker 

1998). 

The shape of Bursa Fabricii differs according to the species. It is round or oval in chickens, cylindrical in goose, 

and round but with a pointed cranial tip in turkey (Onyeanusi et al 1993, Tanyolaç 1999). However, it is 

elongated in the starling (Diker 1998). The outer part of the Bursa Fabricii, which is flat, shows a structure 

opposite to each other with the fact that the inner part has plicae. Plicae, the number of which are about 12 to 16 

in chickens, are not present in starlings (Sturkie 1986). 

1.1.Embryology of Bursa Fabricii 
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The organ outline first appears between days 3 and 5 of the embryonic period as an epithelial bud that protrudes 

outward from the dorsal wall of the cloaca (Olah and Glick 1992, Olah and Glick 1995). By the 7th day, the 

small vacuoles located between the endodermal cells of the cloacal plaque coalesce and expand, forming the 

central lumen of the organ outline (Olah and Glick 1995). 

In embryonic studies, it has been reported that large basophilic cells are observed in the dorsal mesenchyme of 

the sac-shaped bursa Fabricii on the 7th and 8th days of the incubation period, and on the basal surface of the 

epithelial cover in the following periods (Glick 1956, Lupetti et al 1990, Shiojiri and Takahashi 1991). The same 

cells are also frequently encountered in the lumens of blood vessels in the mesenchyme during this period. 

It has been reported that organ-specific plicae first begin to develop on the 10th day and complete their 

development on the 12th day (Olah and Glick 1992, Olah and Glick 1995). 

Lymph follicle development in Bursa Fabricii begins on the 10th day of incubation, when large basophilic cells, 

initially observed in the lumen of blood vessels in the organ mesenchyme and in the mesenchyme localized in the 

distal region of the epithelium, reach the basal surface of the epithelium (Glick 1956, Valinski et al 1981, Lupetti 

et al 1990, Shiojiri and Takahashi 1991). In the days following this period, buds protruding from the epithelium 

towards the lumen are formed (Ratcliffe 1985). 

The lymph follicles in the organ are formed not by the alteration of the endodermal epithelium that covers the 

central lumen of the organ outline, but by the participation of both epithelium and mesenchymal cells, as a result 

of follicle formation events that begin with the migration of the origin cells from the mesenchyme of the organ 

outline to the basal surface of the epithelium (Shiojiri and Takahaski 1991, Kocaöz et al 1997). ). 

Basophilic cells, which reach the basal surface of the endodermal epithelium covering the lumen of the organ on 

the eleventh day, form groups locally and proliferate rapidly (Le Douarin et al 1984, Lupetti et al 1990). Due to 

the pressure created by these undifferentiated mesenchymal cells in the epithelial tissue, buds are formed towards 

the lumen in the epithelium where basophilic cell groups are present. The mesenchymal cell population located in 

the center of the bud is completely surrounded by endodermal epithelial cells. As development progresses, the 

shaped primordial follicles invaginate into the mesenchyme (Saifuddin et al 1988, Lupetti et al 1990, McLelland 

1990). The surface cells of the bud degenerate as a result of elongation and stretching, and these cells are 

replaced by mesenchymal cells, which differentiate and acquire epithelioid character. Mesenchymal cells, which 

cover the lumen-facing sides of the developing follicles and whose cytoplasms are more pale, eventually form 

follicle-associated epithelial (FAE) cells that cover the lumen-facing sides of the lymph follicles with histological 

structure specific to bursa Fabricii (Glick 1956, Lupetti et al 1990, Shiojiri et al. Takahashi 1991). When the 

formation of the organ-specific lymph follicles is completed, the follicular-associated epithelium FAE covers the 

lumen-facing surfaces, and the inter-follicular epithelium (IFE) covers the interfollicular regions (Glick 1956). 
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Lymphoblasts are seen in the primordial lymph follicles of Bursa Fabricius on the 14th-15th days of incubation. 

It has been observed that these lymphoblasts differentiate into large, medium and small lymphocytes over time 

(Bockman and Cooper 1973). 

In the embryonic period until the 17th day of incubation, the formation of the lymph follicles in the organ is 

almost complete. During this period and afterwards, the lymph follicles in the organ have a well-developed 

medulla and a narrow cortex (Lupetti et al 1990, Olah and Glick 1992). After hatching, the cortices of the 

follicles enlarge significantly as a result of the migration of the lymphoid cells formed in the medulla to the 

cortical regions before they migrate to the peripheral lymphoid organs (Olah and Glick 1992). The organ has 

completed its normal histological development within a few days after hatching (Hirota et al 1976, Lupetti et al 

1990, Kocaöz et al 1997). 

IFE and FAE cells originate from different embryonic leaves (Kocaöz et al 1997). In studies conducted to 

determine the embryonal origins of FAE cells, it was determined that these cells showed a similar reaction to 

some lymphoid cells against testosterone propionate (TP) application and had alpha-naphthyl acetate esterase 

(ANAE) enzyme (Lupetti et al. 1990). FAE cells also show pinocytic activity. Based on the above findings, it has 

been suggested that FAE cells originate from mesenchyme (Bockman and Cooper 1973). 

1.2.Histology of Bursa Fabricii 

Bursa Fabricii is a spherical organ surrounded by connective tissue (Lupetti et al 1990). This connective tissue 

surrounding Bursa Fabricii is called 'capsule'. Connective tissue trabeculae originating from this capsule separate 

the lymph follicles in the organ from each other (Criaco et al 2003). 

The wall structure of Bursa Fabricii is composed of tunica mucosa, tunica muscularis and tunica serosa layers, 

respectively, from the inside out. The mucosa is the thickest layer and extends into the lumen of the organ by 

making folds (plicae) (Tanyolaç 1999). Lymph follicles specific to Bursa Fabricii are localized in the folds of the 

tunica mucosal layer towards the lumen. The tunica mucosal epithelium consists of two types of epithelium: 

pseudostratified columnar epithelium in the interfollicular region (IFE) and a specialized epithelium (FAE) with 

abundant lymphocytes without a basement membrane in the region overlying the follicles (Lupetti et al 1990, 

Olah et al. Glick 1992). 

Except for the IFE that covers the inner surfaces of the plicae facing the lumen, the epithelium that covers each 

lymph follicle is specialized epithelium and is called FAE (Glick and Olah 1993). In scanning electron 

microscopic (SEM) examinations, FAE cells are observed in the form of circular spots between IFE cells 

(Davenport and Allen 1995). These cells do not have a basal lamina. Structurally, they are prismatic shaped 

epithelial cells. It has been described that FAE cells are more loosely attached to the underlying connective tissue 

layer compared to the pseudostratified columnar epithelial cells that cover the surface of the plicae (Saifuddin et 

al. 1988). 



349 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

It has been noted that FAE is supported by 2-5-layered epithelial cells lined up on top of each other, which are 

extensions of corticomedullary border cells (CMBC). FAE and underlying support cells are attached via 

desmosomes (Olah and Glick 1992). 

Each plica basically contains many polyhedral (polyhedral) follicles and a small amount of connective tissue 

separates the follicles from each other. The roof of the follicles is formed by a network of reticulum fibers and 

reticulum cells (Hodges 1974). Each follicle is divided into two functionally independent parts: the cortex and the 

medulla. In the medulla parts of these structures, there are different cell types such as secretoric cells, mostly B 

lymphocytes, dendritic reticulum cells, macrophages and T lymphocytes (Hodges 1974, Ratcliffe 1985). The 

cortex appears darker than the medulla. Because the cortex consists of a large number of tightly packed small 

lymphocytes (Hodges 1974). 

CMBCs (Corticomedullar Border Cells) separate the cortex from the medulla with a network-like layer of 

capillaries lying just below the basement membrane (Hodges 1974, Tizard 1983, Bacha 1990). The 

pseudostratified columnar epithelial IFE cells covering the inner surface of the plicae facing the lumen continue 

towards the inner part of the follicles where they join with the lymphatic follicles. The follicles are flattened and 

localized with their basement membranes between the cortex and the medulla (Maxwell 1985). 

Considering histological features, such as the absence of capillaries in the medulla of the follicles and the 

presence of CMBC (Corticomedullar Border Cells) layer of resting on a prominent basement membrane at the 

cortex-medulla border after hatching, in the period until the onset of involution, it has been suggested that there is 

a blood-bursa barrier between the blood and the medulla of the lymphatic follicles in bursa Fabricii (Hodges 

1974, Kocaöz et al 1997). 

The tunica muscularis is a layer of smooth muscle cells, outer longitudinal and inner circular. The major branches 

of blood vessels extend between the muscle layers at the base of each plica, nourishing the organ and continuing 

along the plica. Blood vessels extend to the innermost muscle layer (Hodges 1974). The tunica muscularis is 

externally covered by a thin layer of tunica serosa. There is a loose connective tissue (subserosa) between the 

tunica serosa and the tunica muscularis (Tanyolaç 1999).  

Histological development of the organ is almost complete before hatching (Lupetti et al 1990, Shiojiri and 

Takahishi 1991). The lymph follicles in the organ that have completed their histological development enlarge in 

the first weeks following hatching. New lymphatic follicle is not formed in the organ during this period. It has 

been reported that there are approximately ten thousand lymph follicles in the lamina propria of the organ when 

its development is complete (Ratcliffe 1985). 

It was reported that the wall structure of bursa Fabricii consists of tunica mucosa, tunica muscularis and tunica 

serosa layers by Ciriaco et al. (1985) in pigeon, by Kocaöz (1993) in chicken, by Onyeanusi et al. (1993) in 
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guinea fowl, by Gülmez and Aslan (1999) in domestic geese, by Sarı and Kurtdede (2007) in turkey, by Dirik 

(2011) in rock partridge, by Kuloğlu (2016) in henna partridge. 

It was reported that the tunica mucosa in bursa Fabricii forms folds extending towards the lümen in the studies 

conducted by Ciriaco et al (1985) in pigeons, by Kocaöz (1993) in chickens, by Onyeanusi et al (1993) in guinea 

fowls, by Gülmez and Aslan (1999) in domestic geese, by Sarı and Kurtdede (2007) in turkeys, by Dirik (2011) 

rock partridges, by Khenenou et al. (2012) in broilers, by Kuloğlu (2016) in henna partridges.  

It was reported that the lamina epithelium of bursa Fabricii consists of two different epithelium, namely IFE and 

FAE, in the studies performed by Ciriaco et al (1985) in pigeons, by Kocaöz (1993) in chickens, by Onyeanusi et 

al (1993) in guinea fowls, by Hupaya (1995) in broilers, by Gülmez and Aslan (1999) in domestic geese, by Sarı 

and Kurtdede (2007) in turkeys, by Dirik (2011) in rock partridges, by Khenenou et al. (2012) in broilers, by 

Kuloğlu (2016) in henna partridges.  

It was found that there are lymph follicles consisting of cortex and medulla parts in the plicae of bursa Fabricii in 

the studies conducted by Hashimoto and Sugimura (1976) in Peking ducks, by Ciriaco et al (1985) in pigeons, by 

Onyeanusi et al (1993) in guinea fowls, by Kocaöz (1993) in chickens, by Hupaya (1995) in broilers, by Gülmez 

and Aslan (1999) in domestic geese, by Sarı and Kurtdede (2007) in turkeys, by Dirik (2011) in rock partridges, 

by Khenenou et al. (2012) in broilers, and by Kuloğlu (2016) in henna partridges.  

Sarı and Kurtdede (2007) detected lymphocytes, lymphoblasts, reticular epithelial cells (REC) and macrophages 

in the medulla and cortex of turkey bursa Fabricii. In the study of Kuloğlu (2016), lymphocytes, lymphoblasts 

and macrophages were observed in the cortex and medulla of the henna partridge bursa Fabricii. 

1.3.Involution of Bursa Fabricii 

The mean time to reach the maximum size of Bursa Fabricii in chickens is stated as the first 4 months after 

hatching (Glick 1956, Hodges 1974). In chickens, the involution of bursa Fabricii begins at approximately 8-12 

weeks of age and continues until 20 weeks of age. It weighs 0.5 g in the 20th week and is present as a nodular 

remnant in adults from this week onwards (McLelland 1990). In a six-month-old duck, bursa Fabricii reaches a 

maximum size of 5 cm in length and 7 mm in diameter. Later, in all poultry species, organ involution begins, 

especially with sexual maturity. Involution starts a little later and develops more slowly in ducks and geese 

compared to chickens. In geese that do not reach sexual maturity before 2 years, involution of bursa Fabricii is 

naturally delayed and the organ remains large for up to 2 years. Involution develops more slowly in waterfowls 

and faster in pigeons (Doğuer and Erençin 1964). 

The first histological changes that occur at the beginning of the involution are the formation of deep collapses in 

IFE and the increase in the number of goblet cells in this region, as well as the formation of intrafollicular cysts 

as a result of the melting of some cells in the medulla of the lymph follicles by losing their structure and function. 

These cysts are formed at the bottom of the follicles, in areas close to the CMBC (Cortıcomedullar Border Cells). 



351 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

The cysts, which are small at the beginning, expand by merging with each other as the involution progresses, and 

the cubic epithelial cells covering the cyst lumen gradually take the form of prismatic cells (Kocaöz et al. 1997). 

It has also been reported that similar cysts formed in follicles are also observed in FAE, the epithelial surface is 

covered with a thick mucus layer due to the increase in the number of goblet cells in IFE, and deep indentations 

are formed in the FAE epithelium (Ciriaco et al. 2003). 

Intrafollicular cysts are formed at the bottom of the follicles and close to the CMBC (Cortıcomedullar Border 

Cells), in areas of cell populations whose cytoplasms are stained pale and homogeneous, between which there are 

wide gaps and which have undergone mucoid degeneration (Kocaöz et al 1997, Ciriaco et al 2003). 

Within 2 to 4 weeks after the onset of involution-related changes, the formed cysts enlarge and the contents of 

the cysts empty into the central lumen of the organ with the disruption of the normal structures of the FAE 

covering the lumen-facing side of the follicle medulla. It has been reported that tubular structures formed by the 

opening of follicular cysts into the lumen give a multitubular appearance to the central lumen of the organ. In the 

last stage of involution, the histological organization of the follicles completely disappears. Thus, a large part of 

the organ is covered with fibrous connective tissue (Kocaöz et al. 1997). Bursa Fabricii, whose involution has 

been completed, has lymphocyte infiltration areas in some parts of the connective tissue and the organ functions 

as a secondary lymphoid organ for a while (Ciriaco et al 2003). 

1.4.Functions of Bursa Fabrici 

Although it was first described by Hieronymus Fabriicius in the 17th century, the function of the bursa Fabricii in 

poultry remained a mystery until about 40 years ago. It was noted that following the surgical removal of Bursa 

Fabricii, chickens showed a lower antibody response to ingested antigens than normal animals. As a result of 

detailed studies carried out on poultry later, it was understood that, bursa Fabricii is a central lymphoid organ 

where B-lymphocytes mature and gain immune ability (Le Douarin et al. 1984). 

Studies have shown that blood cell types originate from a single mother cell (origin cell = stem cell). This mother 

cell is called the 'hemocytoblast'. Multipotent hemocytoblasts, which have the ability to differentiate into all 

kinds of blood cells, differentiate from mesenchymal cells in the wall of the vitellus sac in intrauterine life, first 

go to the liver and then to other blood-forming organs, where they divide and multiply to form different types of 

blood cells. In postnatal life, multipotent hemocytoblasts are present only in the red bone marrow. Secondary 

hemocytoblasts, which are conditioned to be only one type of blood cell, are called progenitor cells. Some cells 

that leave the red bone marrow in poultry settle in the bursa Fabricii and differentiate into inactive B-

lymphocytes by dividing and multiplying (Sağlam et al 2001, Sarı and Kurtdede 2006). 

Similar to T-lymphocyte maturation in the thymus, pre-B-lymphocytes that leave the bone marrow and settle in 

the bursa Fabricii differentiate here with the help of bursin, bursapoietin and other cytokines and mature by 

acquiring new surface molecules (Diker 1998). Positive and negative selection also takes place in this organ. 
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While the proliferation of B-lymphocytes that will respond to foreign antigens is supported (positive selection), 

B-lymphocytes that will respond to the body's own antigens die by apoptosis (negative selection). Only 5% of B-

lymphocytes leave the organ and settle in the secondary lymphoid organs. Mature B-lymphocytes separated from 

Bursa Fabricii go to spleen and other organs (caecal tonsils, Peyer's patches, Harderian gland) in chickens and 

turkeys, and to lymph nodes, spleen and other lymphoid tissues and organs in waterfowl and settle there (Diker 

1998). The help of Antigen and T-cell is required for the activation of inactive B-lymphocytes that migrate to 

peripheral lymphoid tissues and organs. Activated B-lymphocytes differentiate into plasma cells and initiate 

antibody production (Ratcliffe 1985). 

Bursa Fabricii is primarily a lymphoid organ. However, it also produces erythrocytes and granulocytes in the 

embryonic period and in the first few days after hatching (Lupetti et al 1990, Shiojiri and Takahashi 1991). 

It has been reported that plasma cells originating from the bursa Fabricii are present in the Harderian gland 

(Wight et al 1971, Burns 1975, Glick and Olah 1981, King and McLelland 1984). However, in domestic poultry, 

the Harderian gland is suggested to be an alternative central lymphoid organ to the bursa Fabricii (Glick and Olah 

1981). Plasma cells are not found in any other organ of poultry as much as in Harderian gland. Therefore, this 

part is considered a part of the HALT system (Scott 1996). One of the most important features of Harderian 

gland in chickens is that it carries a large number of age-related plasma cells (Albini et al 1974). 
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ÖZET 

Kanatlı yetiştiriciliğinde, infeksiyöz hastalıkları önlemek için bağışıklık sistemini iyileştirmek çok önem 

taşımaktadır. Tüm canlıların, yaşamak ve üremek için, içinde bulunduğu çevre ile uyum içerisinde olmaları 

gerekmektedir. Kanatlılarda dahil tüm omurgalılarda özel olmayan fagositosis yanında, belirli bir yabancı 

maddenin tanınıp yok edilmesi esasına dayanan özel korunma mekanizmaları ve bir immunolojik hafıza da 

bulunmaktadır. Enfeksiyona yol açan virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların vücuda 

girmelerinin engellenmesine veya girmiş ise girdikleri yerde yutulmalarına, yayılmalarının engellenmesine veya 

geciktirilmesine bağışıklık veya immun yanıt denilmektedir. Vücut, kendisine yabancı mikroorganizmaların 

yapısını tanımladıktan sonra bu yapıları etkisiz hale getirebilecek savunma cisimciklerini oluşturmaktadır ki bu 

savunma cisimciklerine antikor denmektedir.  Kanatlılarda bağışıklık sistemi, kendine özgü yapısal ve işlevsel 

özelliklere sahip olup, lenfoid sistemi vasıtasıyla gelişmektedir. Bağışıklık sisteminin organları; primer ve 

sekonder lenfoid organlar olarak iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Primer lenfoid organları; Bursa fabricius ve 

timustur. Sekonder lenfoid organları; dalak, kemik iliği, Harderian bezi (göz çukurunda), pineal bezi (beyinde), 

mukozal yüzeyle ilgili lenfoid dokuları (MALT), bronşlarla ilgili lenfoid dokuları (BALT), bağırsaklarla ilgili 

lenfoid dokuları (GALT), bağlayıcı özellikteki lenfoid dokuları (CALT)’dır. Ayrıca bağışıklık sisteminde 

hücresel ve sıvısal bağışıklık sistemleri de bulunmaktadır. Gelişmekte olan civciv embriyosuna ait ilk hücresel 

yapı; özel olmayan bağışıklık sistemine aittir ve fagositik hücreler tarafından temsil edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kanatlı, immun sistem, histoloji, fonksiyonu 

AN OVERVIEW OF THE IMMUNE SYSTEM IN POULTRY 

ABSTRACT 

In poultry farming, it is very important to improve the immune system to prevent infectious diseases. All living 

things need to be in harmony with their environment in order to live and reproduce. In addition to non-specific 

phagocytosis in all vertebrates, including poultry, there are also special defense mechanisms based on the 

recognition and destruction of a particular foreign substance and an immunological memory. Immune or immune 

response is the prevention of the entry of microorganisms such as viruses, bacteria, fungi and parasites that cause 

infection into the body or, if they do, swallowing them where they enter, preventing or delaying their dispersal. 
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After the body identifies the structure of foreign microorganisms, it creates defense bodies that can neutralize 

these structures, which are called antibodies. The immune system in poultry has unique structural and functional 

features and develops through the lymphoid system. The organs of the immune system are classified into primary 

and secondary lymphoid organs. The primary lymphoid organs are Bursa fabricius and thymus. Secondary 

lymphoid organs are spleen, bone marrow, Harderian gland (in the orbit), pineal gland (in the brain), mucosa-

associated lymphoid tissue (MALT), Bronchus-associated lymphoid tissue (BALT), gut-associated lymphoid 

tissue (GALT), conjunctiva-associated lymphoid tissue (CALT). There are also cellular and humoral immune 

systems in the immune system. The first cellular structure of the developing chick embryo belongs to the non-

specific immune system and is represented by phagocytic cells. 

Keywords: Poultry, immune system, histology, function 

1. INTRODUCTION 

1.1.Immune System 

All living things need to be in harmony with their environment in order to live and reproduce. It is known that in 

poultry, as in all vertebrates, special defense mechanisms and immunity are provided by the phagocytosis 

method. 

In poultry, there is a negative link between performance and immune system, and as the performance progresses, 

the suppression of the immune system of the poultry also progresses. In addition, factors such as the content of 

poultry mixed feeds and their numbers also affect the production of antibodies and the progression of the immune 

system. Inadequate and unbalanced food consumption or toxicity also reduces the effect of the immune system of 

the poultry, negatively affecting their metabolism and performance. 

1.2.Poultry Immune System 

Immunity refers to the ability to prevent pathogenic microorganisms, such as viruses, bacteria, fungi, and 

parasites, from entering the body or, if they have already entered, to destroy them at the point of entry and stop 

their spread. After the body sees the presence of microorganisms, it produces protective substances that will 

make these formations ineffective, which are called antibodies. 

The organs of the immune system are divided into primary and secondary lymphoid organs. The primary or 

central lymphoid organs are Bursa fabricius and thymus. 

1.3.Bursa Fabricii 

Bursa Fabricii reaches its average size within 4 months after hatching. The involution of Bursa Fabricii starts 

between 8-12 weeks and this process continues until 20th month. Later, involution begins with sexual maturation 

in all poultry species. 

There are various factors such as breed, sex and breeding preferences on the development period of Bursa 

Fabricii. It turns out that the growth of Bursa Fabricii inhibits the testicles. After hatching, the testicles shrink 
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while the bursa and thymus increase in volume. Later, the testicles enlarge while the bursa and thymus decrease 

in volume. (Glick 1956) 

Bursa Fabricii is a spherical organ surrounded by connective tissue externally. This surrounding tissue is called a 

capsule. The tunica mucosa, tunica muscularis and tunica serosa layers form the wall structure of Bursa Fabricii 

from the inside out. The mucosa is the thickest layer and reaches the lumen of the organ by forming plicae. The 

epithelium that surrounds the inner surface of the folds towards the lumen is called interfollicular epithelium. It is 

of the stratified and prismatic epithelium type (Ciriaco et al. 1985). 

It was reported that the wall structure of bursa Fabricii consists of tunica mucosa, tunica muscularis and tunica 

serosa layers by Ciriaco et al. (1985) in pigeon, by Kocaöz (1993) in chicken, by Onyeanusi et al. (1993) in 

guinea fowl, by Gülmez and Aslan (1999) in domestic geese, by Sarı and Kurtdede (2007) in turkey, by Dirik 

(2011) in rock partridge, by Kuloğlu (2016) in henna partridge. 

It was reported that the tunica mucosa in bursa Fabricii forms folds extending towards the lümen in the studies 

conducted by Ciriaco et al (1985) in pigeons, by Kocaöz (1993) in chickens, by Onyeanusi et al (1993) in guinea 

fowls, by Gülmez and Aslan (1999) in domestic geese, by Sarı and Kurtdede (2007) in turkeys, by Dirik (2011) 

rock partridges, by Khenenou et al. (2012) in broilers, by Kuloğlu (2016) in henna partridges.  

It was reported that the lamina epithelium of bursa Fabricii consists of two different epithelium, namely IFE and 

FAE, in the studies performed by Ciriaco et al (1985) in pigeons, by Kocaöz (1993) in chickens, by Onyeanusi et 

al (1993) in guinea fowls, by Hupaya (1995) in broilers, by Gülmez and Aslan (1999) in domestic geese, by Sarı 

and Kurtdede (2007) in turkeys, by Dirik (2011) in rock partridges, by Khenenou et al. (2012) in broilers, by 

Kuloğlu (2016) in henna partridges.  

It was found that there are lymph follicles consisting of cortex and medulla parts in the plicae of bursa Fabricii in 

the studies conducted by Hashimoto and Sugimura (1976) in Peking ducks, by Ciriaco et al (1985) in pigeons, by 

Onyeanusi et al (1993) in guinea fowls, by Kocaöz (1993) in chickens, by Hupaya (1995) in broilers, by Gülmez 

and Aslan (1999) in domestic geese, by Sarı and Kurtdede (2007) in turkeys, by Dirik (2011) in rock partridges, 

by Khenenou et al. (2012) in broilers, and by Kuloğlu (2016) in henna partridges.  

Sarı and Kurtdede (2007) detected lymphocytes, lymphoblasts, reticular epithelial cells (REC) and macrophages 

in the medulla and cortex of turkey bursa Fabricii. In the study of Kuloğlu (2016), lymphocytes, lymphoblasts 

and macrophages were observed in the cortex and medulla of the henna partridge bursa Fabricii. 

1.4.Thymus 

It is in the lower part of the thyroid gland, in front of the thoracic cavity. It is surrounded by a thin capsule of 

connective tissue. Reticular cells and lymphocytes are present in parts of the thymus gland. The thymus gland 

defends the body against infection by activating lymphocytes before and after birth. It is responsible for the aging 

of T lymphocytes, the killing of autoreactive T cells and the combination of thymic hormone in poultry.  
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It develops from the endothermal epithelium and the elements formed around it. The thymus shows a lobular 

structure. There are lymphocytes grouped on the spongy roof made by the reticular epithelial cells. Hassal 

corpuscles are formed by clustering of epithelial cells.  

Secondary lymphoid organs are spleen, bone marrow, Harderian gland (in the orbit), pineal gland (in the brain), 

mucosa-associated lymphoid tissue (MALT), Bronchus-associated lymphoid tissues (BALT), gut-associated 

lymphoid tissues (GALT), conjunctiva-associated lymphoid tissues (CALT). 

1.5.Spleen 

The spleen is an organ located in the upper part of the right lobe of the liver, just near the stomach. It is generally 

dark blue-brown. It is spherical or egg-shaped in poultry, but it is triangular in waterfowl. Structurally and 

functionally, the spleen is an organ that produces blood, but it is also an effective element of the immune system. 

It grows during the first 6 weeks after hatching, and it reaches its maximum size in the 10th week.  

The spleen is the largest lymphoid organ of the body. It ensures the removal of foreign organisms and mature 

erythrocytes from the circulation by filtering the blood (Kelly 1984). 

The parenchyma of the organ consists of red and white pulp composed of connective tissue. The white pulp 

consists of lymphoid cords and lymphoid tissue clustered around the anteria centralis. The red pulp consists of 

red pulp areas and venous sinuses containing blood cells (Kelly 1984).  

Although there are many types of blood cells in the spleen, lymphocytes are the most abundant. T-lymphocytes 

are around the arteria centralis, which is also known as the periarteriolar lymphoid sheath (PALS). B-

lymphocytes are located in the center of lymphatic follicles (Kelly 1984). Subtypes of T lymphocytes also vary 

according to age. 

1.6.Bone marrow 

Bone marrow consists of reticulated tissue cells and capillaries. At the second entry of the antigen, some of the 

antibodies occur in this organ. 

1.7.Mucosal Immunity (MALT) 

Mucosal surfaces encounter pathogens and therefore mucosal immunity is effective in the first protection 

(Lamichhane et al. 2014). Lymphocytes are the parts of the immune system and approximately 50% of the 

lymphocytes are present in the mucosal lymphoid tissue overlying all mucosal tissues. 

1.8.Mucosal immunity in the Digestive System (GALT) 

The mucous membrane in the digestive tract creates both physical and biological barriers for the entry of 

microorganisms (Kunisawa et al. 2012). The epithelial tissue structure, which is subjected to unlimited pathogen 

invasion, changes. With the change of epithelial tissue, pathogens settle in the intestinal lumen (Gayet et al. 2017; 

Kimura 2018). 

1.9.Conjunctiva-associated lymphoid tissue (CALT) 
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Conjunctival lymphoid tissue is observed around the eyelid. Cytokines, antimicrobial agents and IgA found in 

the tear fluid play a role in mucosal immunity (Lamichhane et al. 2014). 

1.10.Bronchus-associated lymphoid tissues (BALT) 

The lungs contain lymphoid structures and diffusely fragmented lymphoid and myeloid cells (Davison et al. 

2008). This lymphoid tissue is located in the primary bronchi and the beginning of the secondary bronchi. The 

development of bronchus-associated lymphoid tissues varies according to age and antigen stimulation. 

1.11.Harderian Gland 

The Harderian gland was found in a study of two deer breeds in 1694 by a doctor and naturalist, Johann Jacob 

Harder (Olcese and Wesche, 1989). Studies on the Harderian gland continued with the observation of gender-

related changes in Syrian hamsters in the 1950s. To date, studies have expanded to include vertebrate animals 

and humans. 

The location of Harderian gland differs according to poultry species. In some species, it is located anterior to the 

eyeball, while in some other species it is located ventromedial of the eyeball (Kozlu and Altunay 2010). The 

main purpose of Harderian gland, which has a role in immunological protection, is the secretion of mucus and 

mucin with goblet cells, lubrication and cleaning of the eye and membrane nictitans (Krunkosky et al.2018). 

Kuloğlu (2016) reported in her study on henna partridges that the Harderian gland is located in the medial eye 

angle within the bulbus oculi. In addition, it was stated that the gland is light pink in color, has convex and 

concave surfaces in accordance with the shape of the bulbus oculi, has a smooth surface similar to a crescent 

moon, and is not related to the cartilage palpebra tertia (CPT) (Kuloğlu, 2016). 

Çalışlar (1984) stated that the Harderian gland in chicken was not associated with CPT as in other domestic 

animals, cattle and pigs, and was much larger and more developed than the glandula lacrimalis, and that it was 

pinkish, light brown, reddish in color, and irregular rectangular in shape that conforms to the shape of the bulbus 

oculi. Similar definitions were made about the structure of the organ in the studies of Fourman and Ballatyn 

(1967) in geese, Brobby (1972) in domestic ducks, Altunay and Kozlu (2004) in ostriches, Boydak and Aydın 

(2009) in domestic geese, Mobini (2012) in domestic chickens, Önal and Çınar (2013) in henna partridges, 

Bejdic et al. (2014) in laying hens, and Kleckowska et al. (2015) in Bilgorajska geese. 

Calışlar (1984) reported that in chicken, Harderian gland is surrounded by a weak connective tissue capsule and 

has a main duct along the longitudinal length of the gland. Brobby (1972), in a study on domestic ducks, reported 

that the Harderian gland is surrounded by a connective tissue capsule which contains smooth muscle cells, nerve 

fibers, tight collagen fibers and blood vessels. It was reported in the studies of Boydak and Aydın (2009) in 

domestic geese, Kozlu et al (2010) in ostriches and Mobini (2012) in domestic chickens that the Harderian gland 

is covered with a thin connective tissue capsule. Mobini (2012) reported that there are blood vessels, 

parasympathetic nerve fibers, collagen, elastic and reticular fibers in the domestic chicken Harderian gland. The 
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presence of collagen and reticular fibers in the connective tissue capsule of the Harderian gland  was reported in 

the studies of Boydak and Aydın (2009) in domestic geese, and Kozlu et al. (2010) in ostriches. Liman and 

Gülmez (1996) reported in a study they conducted on French white geese that the volume and size of the organ 

increased on the 21st day of hatching, and that the connective tissue between the lobules also thickened with the 

capsule. Kuloğlu (2016) reported that the henna partridge Harderian gland is surrounded by a thin connective 

tissue capsule which contains smooth muscle fibers, nerve fibers, tight collagen fibers, reticular fibers and blood 

vessels. 

It was reported that the capsule surrounding the Harderian gland divides the gland into lobes and lobules in the 

studies on mouse (Watanabe1980), rat (Djeridane 1994), French white goose (Liman and Gülmez 1996), desert 

lizard (Sabry and Al-Ghaith 2000), ostrich (Altunay and Kozlu 2004), mallard duck (Dimitrov and Nikiforov 

2005), armadillo (Marcos and Affanni 2005), piglet (Munkeby et al 2006), broiler and domestic chicken (Khan et 

al 2007), domestic goose (Boydak and Aydın 2009), osprey (Kozlu et al 2010), domestic chicken (Mobini 2012) 

) and henna partridge (Önal and Çınar 2013).  In her study on henna partridges, Kuloğlu (2016) found that the 

connective tissue capsule surrounding the organ sends septums into the gland, these connective tissue 

compartments divide the gland into lobes, and thinner connective tissue septums separated from the interlobar 

septum divide the lobes into small lobules, and she stated that medium-sized blood vessels and nerve fibers are 

present in the corners where the lobes come into contact with each other. 

It was reported that the Harderian gland has a compound tubuloalveolar structure in the studies on mice 

(Watanabe 1980), rats (Djeridane 1994), French white breed geese (Liman and Gülmez 1996), desert lizards 

(Sabry and Al-Ghaith 2000), tree mice (Pradidarcheep et al 2003), ostriches (Altunay and Kozlu 2004), ospreys 

(Kozlu et al 2010), mallard ducks (Dimitrov and Nikiforov 2005), armadillos (Marcos and Affanni 2005), piglets 

(Munkeby et al 2006), broilers and domestic chickens (Khan et al 2007), dolphins (Ortiz et al. 2007), domestic 

geese (Boydak and Aydın 2009), domestic chickens (Mobini 2012), henna partridges (Önal and Çınar 2013) and 

henna partridges (Kuloğlu 2016).  

Brooby (1972) reported that the corpus glandulae of Harderian gland in domestic ducks are branched and drain 

their secretions into a central lumen. Boydak and Aydın (2009) indicated that the Harderian gland in domestic 

geese folds into the lumen of the corpus glandula. Sakai (1981) stated that Harderian gland consists of many 

lobes gathered around a central duct, each lobe contains a central lumen and corpus glandula, and the corpus 

glandulae radially orient to the lumen. Kuloğlu (2016) reported that the corpus glandulae of the henna partridge 

Harderian gland are branched and the epithelial cells that make up the corpus glandula drain their secretions into 

the central lumen and she stated that the Harderian gland of the henna partridge consists of many lobes gathered 

around the main draining duct, and each lobe has a primary duct, and the corpus glandulas are lined up around 

this duct (Kuloğlu 2016). 
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It was reported that the corpus glandulas of Harderian glands are covered with high columnar epithelial cells in 

the studies conducted by Maxwel et al (1986) in turkeys, Liman and Gülmez (1996) in French white geese, 

Altunay and Kozlu (2004) in ostriches, Yaren (2008) in female pheasants, Boydak and Aydın (2009) in domestic 

geese, Kozlu et al (2010) in ospreys and Mobini (2012) in domestic chickens. Önal and Çınar (2013) and 

Kuloğlu (2016) pointed out that the corpus glandulas in the henna partridge Harderian gland are composed of low 

or high prismatic epithelial cells.  

Fathel-bab et al (1991) reported that they observed myoepithelial cells located between the secretory epithelial 

cells and the basement membrane in camels. In a study they conducted in turkey, Maxwell et al. (1986) reported 

that myoepithelial cells are located under the columnar secretory epithelium and are associated with the basement 

membrane. In another study on domestic chickens (Rothwell et al. 1972), it was stated that myoepithelial cells 

are localized between the secretory epithelium and their basal lamina. Kuloğlu (2016), on the other hand, 

reported that myoepithelial cells were observed on the basal surfaces of the epithelial cells that form the walls of 

the corpus glandula and draining ducts of the henna partridge Harderian gland. 

In the studies of Boydak and Aydın (2009) in domestic geese, Kozlu et al. (2010) in ospreys, and Mobini (2012) 

in domestic chicken Harderian gland,  no goblet cells were found among the epithelial cells of the corpus 

glandula. Kuloğlu (2016) also reported that there were no goblet cells between the corpus glandula in the henna 

partridge Harderian gland. However, goblet cells were found among the epithelial cells of the main draining duct 

(Kuloğlu 2016). In the studies of Yaren (2008) in female pheasants, Boydak and Aydın (2009) in domestic geese, 

Kozlu et al (2010) in osprey, Mobini (2012) in domestic chicken, Önal and Çınar (2013) and Kuloğlu (2016) in 

henna partridge, it was reported that there is a single central duct with a very large lumen, together with the 

primary draining duct in each lobe of Harderian gland. 

Yaren (2008) reported that the epithelial cells in the primary duct have a single-layered columnar epithelial 

structure, while the epithelial cells in the main draining duct have a single-layer cubical epithelium structure. 

Önal and Çınar (2013) and Kuloğlu (2016) observed that the epithelial cells in the main draining duct and 

primary draining duct in the henna partridge Harderian gland show the characteristics of a single-layered cubic 

epithelium. 

The studies conducted in turkeys and ducks (Maxwell and Burns 1979), in chickens (Scott et al 1993), in broilers 

and domestic chickens (Khan et al 2007), in domestic geese (Boydak and Aydın 2009), in ospreys (Kozlu et al 

2010) and in henna partridges ( Önal and Çınar 2013) reported that a large number of plasma cells were found 

just below the connective tissue capsule surrounding the gland, in the septum separated from the capsule, around 

the corpus glandula and draining ducts. Kuloğlu (2016) indicated that plasma cells were observed in the 

connective tissue septums located just below the connective tissue capsule surrounding the henna partridge 
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Harderian gland and around the corpus glandula. She also stated that a large number of plasma cells were present 

around the primary ducts of the gland and the main draining duct  (Kuloğlu 2016).  

2.Immune System Mechanism in Poultry 

The first cellular formation in the growing chick embryo is included in the non-specific immune system and is 

called phagocytic cells. These cells are seen in the early days of incubation and reproduce quickly. T and B-

lymphocytes, the cells of the special immune system, are first seen on the 10th day of embryonic life and begin to 

multiply after this day. In the final state of embryonic progression, T- and B- lymphocytes are directed to 

peripheral organs such as the spleen, caecal tonsils, glandular stomach and bronchus-associated lymphoid tissues 

and Harderian glands. When lymphocytes come to the peripheral system, they interfere with the progression of 

the reaction despite the antigen coming into the body, with the phagocytic cells being active. The volume and 

function of the thymus and bursa fabrici decrease with age. The organs such as gonads, kidneys, thyroid gland, 

liver, and pituitary gland that are not included in the immune system are also included in the immune system. 

(Panda and Reddy, 2007). 
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ÖZET 

Bu çalışma, akma ve çekme mukavemetini geliştirmek amacıyla, ticari saflıktaki bir alüminyum alaşımının 

(AA1050) çekme davranışı üzerinde bilyalı dövmenin etkilerini araştırmaktadır. İlk olarak AA1050 alaşımı 

çekme test numuneleri işlenmiş, ardından tam otomatik, özel yapım bilyalı dövme sistemi kullanılarak 1 Bar ve 5 

Bar bilya hızlandırma basınçlarında numuneler dövülmüştür. Son olarak, üniversal bir çekme testi sistemi 

kullanılarak, özellikle akma ve çekme dayanımları olmak üzere, mekanik özelliklerdeki değişiklikler 

araştırılmıştır. Alaşımın akma ve çekme dayanımları artan bilya hızlandırma basıncıyla kademeli olarak artmış, 

en yüksek artış değeri 5 Bar’ da bilyalı dövülmüş alaşım için sırasıyla akma ve çekme dayanımlarında %6,3 ve 

%15 artış olarak gözlenmiştir. Çekme testi uygulanan numunelerin kırılma yüzeyleri taramalı elektron 

mikroskobu ile incelenmiştir. Numunelere ait gerilme gerinme eğrileri ve kırılma yüzeyleri incelendiğinde 

numunelerin sünek kırılma gösterdiği gözlenmiştir. Sonuç olarak, uygulanan tekniğin farklı ticari saf metallerin 

mekanik özelliklerinin geliştirilmesi için de kullanılabileceği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: AA1050, Aşırı Plastik Deformasyon, Bilyalı Dövme, Mekanik Özellikler 
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INVESTIGATION OF TENSILE BEHAVIOUR OF SHOT PEENED AA1050 ALUMINIUM ALLOY 

ABSTRACT 

The present study investigates the effects of shot peening on the tensile behaviour of a commercially pure 

aluminium alloy (AA1050) in an effort to improve its yield and tensile strength. First, AA1050 alloy tensile test 

specimens were machined, followed by shot peening at 1 Bar and 5 Bar shot acceleration pressures using a fully 

automated, custom-made shot peening system. Finally, using a universal tensile test system, the change in 

mechanical properties, particularly yield and tensile strengths, was examined. The yield and tensile strengths of 

the alloys increased gradually with increasing acceleration pressure, with a 6.3% and 15% increase in yield and 

tensile strengths, respectively, for the shot-peened alloy at 5 Bar.  

Fracture surfaces of the specimens were examined using a scanning electron microscope. Examining the stress-

strain curves and fracture surfaces of the samples revealed ductile fracture. Overall, shot-peened samples 

exhibited enhanced mechanical properties, indicating that the applied technique can be utilized to modify 

mechanical properties of other commercially pure alloys.  

Keywords: AA1050, Mechanical Properties, Shot Peening, Severe Plastic Deformation       

1. GİRİŞ 

Saf ve safa yakın metal ve metal alaşımlarının mekanik özelliklerinin geliştirilmesi önemli bir araştırma alanıdır. 

Özellikle ticari saflıkta alüminyum alaşımlarının, belli sektörlerde yüksek kullanım oranı nedeniyle bu 

alaşımların araştırılmasına yönelik çalışmalar hızla artmaktadır (Georgantzia, Gkantou ve Kamaris, 2021). 

AA1050 alüminyum alaşımı %99,5 saflıkta ve mekanik dayanımı zayıf bir malzemedir. Bu malzemenin 

kullanıldığı alanlar çeşitlilik göstermesine rağmen dayanım gerektiren uygulamalar bu alanlar arasında yer 

almamaktadır (Cayless, 2013; Odabaş, 2007). 

Bilyalı dövülen malzemelerin dayanımlarında meydana gelen değişimler güncel bir araştırma alanıdır (Avcu, 

Gönül, Yetik, Sönmez, Cengiz, Guney ve Avcu, 2021). Bilyalı dövme yöntemi malzemelerde aşırı plastik 

deformasyon (APD) ile yüzey ve yüzey altında kalıntı basma gerilmesi elde edilmesi prensibine dayanan 

mekanik bir yüzey işlemidir. Malzemenin yüzeyine çarptırılan bilyaların malzeme üzerinde meydana getirdiği 

plastik deformasyon sonrası yüzey ve yüzey altında gerek tane incelmesi gerekse dislokasyon hareketlerinin 

sınırlandırılması sonrası pekleşme vb. mekanizmaları meydana gelir. Bu sayede malzemenin mekanik dayanımı 

gelişir (Azar, Hashemi ve Yazdi, 2010). Literatür araştırıldığında yüzey dövme yöntemleri uygulanan malzeme 

ve gruplarına yapılan çalışmalar Tablo 1.1.’de özetlenmiştir.  

Tablo 1.1.’de irdelenen çalışmalarda sıklıkla kullanılan ve geleneksel bir deney yöntemi olarak 

nitelendirilebilecek çekme testi ile makro mekanik özelliklerin saptandığı gözlemlenmiştir. Dövme yöntemleri 

arasında bilyalı dövme, ultrasonik dövme, lazer şok dövme vb. yöntemler yer almasına rağmen deneyler 

çoğunlukla bilyalı dövme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar arasında en yüksek geliştirme saf 
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alüminyum ile yapılan çalışmada gözlenmiştir. Bu malzemenin akma dayanımında %95 iyileşme sağlanabilmiştir 

(Liu, Cao, Zhou, Chen, Liu, Xiao, Huan, Zhao ve Zhu, 2020). Yöntem parametreleri ve malzemeye bağlı olarak 

elde edilen mekanik iyileştirmeler farklılık gösterebilmektedir. Buradan yola çıkarak uygulanan dövme 

yönteminin ve kullanılan parametrelerin istenilen mekanik özelliklerin elde edilmesinde kilit rol oynayacağı ileri 

sürülebilir. Ayrıca dövme parametrelerinin malzemelere ait özelliklere göre belirlenmesi de önem taşımaktadır. 

Bu çalışma, akma ve çekme mukavemetini geliştirmek amacıyla, ticari saflıktaki bir alüminyum alaşımının 

(AA1050) çekme davranışı üzerinde bilyalı dövmenin etkilerini araştırmaktadır.  Bu amaçla AA1050 alüminyum 

alaşımının 1 Bar ve 5 Bar basınçla bilyalı dövülmesi sonrası akma ve çekme dayanımında meydana gelen 

değişim detaylı olarak incelenmiştir. 

Tablo 1.1. Dövme sonrası malzemelerin mekanik dayanımlarını araştıran çalışmaların özeti 

Yazar Çalışılan 

Malzeme 

Kullanılan Dövme 

Yöntemi 

Mekanik Test 

Yöntemi 

Temel Bulgular 

Almangour ve 

ark. 

(AlMangour ve 

Yang, 2016). 

X5CrNiCuNb17-

4 (1.4542) 

Bilyalı dövme 70-140 

µm çapında, 380 kPa 

basınçta, 30 s süre ile 

cam bilya. 

Çekme Testi, 

ASTM 

E8/E8M-13a 

standartı.  

Akma noktasında %2 oranında artış tespit 

edilmiştir. 

 

Tao ve ark. (Tao 

ve Gao, 2022). 

2060-T8 Al-Li 

alaşımı 

Bilyalı dövme, 75m/s 

hızla, 0.2 mmA 

şiddetinde, 100% örtme 

oranında, seramik bilya. 

Elektromekanik 

çekme testi 

cihazı, gerinme 

oranı 10
-5 

s
-1

 

Akma noktasında %16,15 çekme noktasında 

%11,83 oranında artış, 

Mikro yapıda tane incelmesi ve 

Uzamada %43 azalma tespit edilmiştir. 

Farrahi ve 

ark.(Farrahi, 

Jafarzadeh ve 

Esmaeili, 2020). 

A356 Al alaşımı Bilyalı dövme ve aşırı 

bilyalı dövme, bilyalı 

dövme için 14 A 

şiddetinde 100% örtme 

oranı, aşırı bilyalı dövme 

için 18 A şiddetinde 

1000% örtme oranında 

ve S230 bilya çapı. 

Çekme Testi, 

ASTM 

E8/E8M-13a 

standartı. 

Aşırı bilyalı dövme sonucunda akma ve 

çekme noktalarında sırası ile %16,2 ve %11,3 

oranında artış, 

Uzamada %25 artış tespit edilmiştir. 

Jing ve ark. 

(Jing, Fang, Xi, 

Feng ve Huang, 

2021). 

7050 Al alaşımı  Lazer şok dövme Elektro-

hidrolik test 

cihazı, gerinme 

hızı 0.01 mm/s 

 

Artan enerji girdisi ile akma noktasının 

arttığı, ancak enerji girdisinin çok fazla 

arttırılması ile akma noktasının azaldığı, 

Çekme mukavemetinin ise en çok işlem 

görmemiş olan Al alaşımında elde edildiği, 

uzamanın dövme şiddeti ile ters orantılı 

şekilde azaldığı tespit edilmiştir. 

Jing ve ark. 

(Jing, Fang, Xi, 

Feng ve Huang, 

2021). 

316L paslanmaz 

çelik 

Lazer şok dövme Elektro-

hidrolik test 

cihazı, gerinme 

hızı 0.01 mm/s 

316L paslanmaz çelik malzemesinde ise 

akma ve çekme mukavemetlerinin bilyalı 

dövme şiddeti ile doğru orantıda arttığı, 

Uzamanın ise azaldığı tespit edilmiştir. 

Sun ve ark.(Sun, 

Li, Zhu, Guo, 

Peng, Cong, 

Sun, Che, Li ve 

Guo, 2018). 

2319 Al alaşımı Lazer şok dövme Hidrolik çekme 

testi cihazı, 

gerinme oranı 

10
-3 

s
-1
, çekme 

oranı 1.5 

mm/dk 

2319 Al alaşımının dövme sonrası akma 

noktası %72 arttığı, çekme noktasının 247 

MPa’dan 240 MPa ya düştüğü, yüzde uzama 

ise %12,3’ten %6’ya düştüğü tespit 

edilmiştir. 
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Liu ve ark. (Liu, 

Cao, Zhou, 

Chen, Liu, Xiao, 

Huan, Zhao ve 

Zhu, 2020). 

Saf alüminyum Bilyalı dövme, GCr15 

çelik bilya, 40 m/s hızla, 

2 mm çapında 5 dk süre 

ile. 

Elektro 

mekanik çekme 

testi cihazı, 

gerinme oranı 

5.6x10
-4 

s
-1

 

Akma noktasının %90-95 oranında arttığı, 

çekme noktasının hemen hemen aynı kaldığı 

ve yüzde uzamanın azaldığı tespit edilmiştir. 

Dhakal ve ark. 

(Dhakal ve 

Swaroop, 2020). 

6061-T6 Al 

alaşımı 

Lazer Şok Dövme Hidrolik çekme 

testi cihazı, 

gerinme oranı 

10
-3

s
-1

 

4 GW/cm
2
, 6 GW/cm

2 
enerjilerinde yapılan 

deneylerde dövülmemiş malzemeye göre 

akma noktalarının sırası ile %8 ve %14 

oranında azaldığı çekme noktasının 4 

GW/cm
2
 için 8 Mpa, 6 GW/cm

2
 için 3 MPa 

arttığı, sünekliğin ise artan enerji ile doğru 

orantılı arttığı tespit edilmiştir. 

Jamalian ve ark. 

(Jamalian ve 

Field, 2019). 

TRC AZ31 Mg. 

alaşımı 

Bilyalı dövme, sırası ile 

0.4, 1.59, 2.38, 3.18 mm 

çaplarında 0,06, 0,14 

MPa, 0,22 MPa 

basınçlarında 50 mm 

nozul mesafesi ve 100% 

örtme oranı.  

Çekme testi, 

gerinme oranı 

10
-3

s
-1

 

Çalışmada sırasıyla basınç, bilya kütlesi ve 

bilya çapının mekanik özelliklerde 

değişiklere neden olduğunu ortaya 

koymuştur. İşlem görmeyen malzemeye göre 

daha yüksek akma ve çekme değerlerine 

ulaşılmış ancak sünekliğin azaldığı tespit 

edilmiştir. 

Hatamleh ve 

ark. (Hatamleh, 

2008). 

7075-T7 Al 

alaşımı 

Lazer dövme ve bilyalı 

dövme, 0,59 mm 

çapında cam bilyalar, 

0,012 A şiddetinde 

200% örtme oranında. 

Hidrolik çekme 

cihazı, 200 kN 

yükte ve 0,1 

mm/dk 

yükleme 

hızında 

1 ve 3 çevrimde lazer dövme, lazer ve bilyalı 

dövme, bilyalı dövme altında akma, çekme ve 

yüzde uzama sonuçları paylaşılmıştır. En 

yüksek mukavemet değerleri 3 çevrimde 

lazer dövme uygulanan malzemede elde 

edilmiştir.  

Nasilowska ve 

ark. 

(Nasiłowska, 

Bogusz ve 

Skrzeczanowski, 

2019). 

5754 Al alaşımı Bilyalı dövme, 0,5 mm 

çapında paslanmaz çelik 

bilyalar ve 0,3 MPa 

basıncında. 

Çekme testi, 

100 kN yükte 

Bilyalı dövülen malzeme ana malzeme ile 

kıyaslandığında akma noktasının %20, 

elastisite modülünün %29 arttığı tespit 

edilmiştir. 

Chen ve ark. 

(Chen, Guan, 

Zhu, Li, Zhai ve 

Lin, 2021). 

Saf bakır Ultrasonik dövme Çekme testi, 

0,03 mm/sn 

yükleme hızda 

Yöntem süresi değişken parametre olarak 

seçilmiştir. 120 saniye uygulanan dövme 

işlemi sonucunda çekme mukavemeti %17 

artmıştır. 

Xu ve ark. (Xu, 

Cao, Cai, Yu ve 

Si, 2021). 

TC2 Ti alaşımı 

(Ti4Al1.5Mn) 

Ultrasonik dövme Çekme testi 3 farklı Almen şiddetinde yapılan test 

sonuçlarına göre şiddet arttıkça mekanik 

özelliklerin arttığı tespit edilmiştir. 0,360 

mmA şiddetinde çekme mukavemetinin 

%6,23 arttığı deney sonucu olarak 

kaydedilmiştir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Deneysel çalışmalarda, 6 mm kalınlığında 500x500 mm plaka olarak temin edilen AA1050 alüminyum alaşımı 

CNC dik işleme merkezli tezgahta ASTM E8M ölçülerine uygun olarak Şekil 2.1.’de gösterildiği gibi işlenmiştir. 
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Şekil 2.1. Numunelerin hazırlanması ASTM E8M 

2.2. Bilyalı Dövme 

İşlenen numuneler Şekil 2.2.’deki şematik olarak gösterilen CNC kontrollü bilyalı dövme cihazı kullanılarak 

Tablo 2.1’de verilen parametreler ile dövülmüştür. 

 

Şekil 2.2. Bilyalı dövme uygulamasına ait şematik 

Tablo 2.1. Bilyalı dövme parametreleri 

Bilya türü  S60 Chronital paslanmaz çelik 

Bilya çapı (mm) 0,7 - 1,00 

Bilya sertliği (HV)  450 

Püskürtme basıncı (Bar) 1  5 

Çarpma açısı (°) 90 

Süre (dk) 5 

 

2.3. Çekme Testleri 

Her birinden üçer adet olmak üzere işlem görmemiş, 1 Bar ve 5 Bar bilya hızlandırma basıncı altında dövülen 

numunelere 5 mm/dk çekme hızında çekme testi uygulanmıştır. Çekme deneyleri 5 kN kapasiteli Instron 4411 

model cihaz ile gerçekleştirilmiştir. Numunelerin çekme deneyi sonrası akma dayanımlarının tespitinde öteleme 

(0,002) yöntemi kullanılmıştır. Öteleme doğrusuna ait eğimin bulunması için elde edilen gerilim gerinim 

değerleri kullanılarak elastisite (Young) modülü saptanmıştır. Bulunan elastisite modülü ile gerinme değerleri 

çarpılarak lineer öteleme doğrusunun “y” eksenine ait değerler tespit edilmiştir. Öteleme doğrusunun “x” ekseni 
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gerinme değerlerinin 0,002 birim şekil değiştirme fazlasını oluşturacak şekilde hesaplanmıştır. Bulunan x ve y 

eksen değerleri ile çizilen doğru öteleme doğrusu olup çekme eğrisini kestiği nokta olan akma noktasının tespiti 

yapılmıştır. 

2.4. Kırılma Yüzeylerinin İncelenmesi 

Çekme testi sonrası kopan numunelerin kırılma yüzeylerinin incelenmesi taramalı elektron mikroskobu (Jeol 

jsm-6060 lv) ile gerçekleştirilmiştir. İnceleme sırasında farklı büyütmelerde kırılma yüzeyleri gözlemlenmiştir. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Çekme testleri sonrası elde edilen veriler ışığında işlem görmemiş numune için akma dayanımı 87 MPa ve çekme 

dayanımının ise 103 MPa, 1 Bar basınç altında dövülen numunelerin akma dayanımının 92,5 MPa, çekme 

dayanımının ise 105 MPa, 5 Bar basınç altında dövülen numunelerin ise akma dayanımının 100 MPa, çekme 

dayanımının ise 108,5 MPa değerine çıktığı tespit edilmiştir. İşlem görmemiş numune, 1 Bar ve 5 Bar basınç 

altında dövülen numunelerin gerinim-gerilim grafikleri Şekil 3.1.’de yer almaktadır. Dayanımların yanı sıra 5 

Bar basınç altında bilyalı dövülen numunenin sünekliğinin işlem görmemiş numunelere kıyasla azaldığı, 1 Bar 

basınç altında dövülen numunenin tokluğunun ise işlem görmemiş numuneye kıyasla arttığı görülmektedir. 

 

Şekil 3.1. İşlem görmemiş ve bilyalı dövülmüş AA1050 alaşımının gerilme-gerinme eğrileri  
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Çekme testi uygulanan numunelerin kırılma yüzeyleri taramalı elektron mikroskobu kullanılarak incelenmiştir. 

Kırılan numunelerin yüzeyleri sırası ile düşük ve yüksek büyütme oranları ile Şekil 3.2. ve Şekil 3.3.’te 

verilmiştir. 

 

Şekil 3.2. Düşük büyütmlerde kırılma yüzeyleri a) işlem görmemiş, b) 1 Bar, c) 5 Barda bilya hızlandırma 

basıncında dövülmüş 

 

Şekil 3.3. Yüksek büyütmelerde kırılma yüzeyleri a) işlem görmemiş, b) 1 Bar, c) 5 Barda bilya 

hızlandırma basıncında dövülmüş 
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Şekil 3.2. ve Şekil 3.3. incelendiğinde numunelerde konik çanak kırılma görülmektedir.  Sünek malzemelerde 

görülen bu kırılma mekanizmasının oluşumu Şekil 3.4.’te açıklanmıştır. Sünek malzemelerde görülen kırılma 

mekanizmasında malzeme boyun verdikten sonra yüksek plastik deformasyona maruz kalır ve çatlak boşlukları 

oluşmaya başlar. Devamında büyüyen bu çatlak boşlukları birleşir ve kırılma gerçekleşir. 

 

Şekil 3.4. Konik çanak kırılma mekanizmasının oluşumu 

Literatürdeki benzer malzeme gruplarıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde Tao ve arkadaşları 2060-T8 

alüminyum alaşımına bilyalı dövme uygulamış ve akma noktasını %16 çekme noktasını %12 geliştirebilmiştir. 

Mikroyapısal analizler sonucunda tane yapısının inceldiğini gözlemlemişlerdir (Tao ve Gao, 2022). Başka bir 

çalışmada Nasilowska ve arkadaşları 5457 alüminyum alaşımına bilyalı dövme uygulamış ve akma noktasını 

%20 geliştirebilmiştir (Nasiłowska, Bogusz ve Skrzeczanowski, 2019). Saf malzeme üzerine yapılan bir 

çalışmada Chen ve arkadaşları saf bakıra ultrasonik dövme yöntemi uygulamış ve çekme dayanımını %17 

oranında geliştirebilmiştir (Chen, Guan, Zhu, Li, Zhai ve Lin, 2021). AA1050 alüminyum alaşımıyla yapılan 

çalışmada benzer sonuçlar görülmektedir. Yukarda sonuçları paylaşılan çalışmalarda mekanik dayanımın 

artmasına neden olan temel mekanizma Hall Petch etkisi ile açıklanmıştır. İncelen tane yapılarının sonucunda 

malzemedeki tanelerin sınırları artış göstermiş ve dislokasyon hareketleri sınırlandırılmıştır. Tablo 1.1.’de yer 

alan çalışmaların birçoğu bu etkiyi işaret etmektedir. Hall Petch etkisinin yanı sıra plastik deformasyona uğrayan 

malzeme yüzeyinde pekleşme meydana gelerek yüzey ve yüzey altından belirli bir noktaya kadar sertlik 

değerlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma için de deney numunelerinin 6x6 mm kesiti her taraftan bilyalı 

dövülmüş ve yüzey altına etki de göz önünde bulundurulduğunda malzemenin kesit alanının büyük bir kısmı 

bilyalı dövme etkisinde kalmıştır. Yüzey ve yüzey altında meydana gelen olası mikroyapısal değişiklikler 

malzemenin mekanik dayanımı geliştirmiştir. 
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4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada bilyalı dövme yönteminin malzemelerin mekanik özelliklerine olan etkisi araştırılmıştır. Ticari 

açıdan saf olarak nitelendirilen AA1050 alüminyum alaşımı malzemenin mekanik özelliklerinin bilyalı dövme 

yöntemi kullanılarak geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır, 

 5 Barda dövülen numuneler ile işlem görmemiş numunelerin akma dayanımları karşılaştırıldığında %15 

oranında gelişme görülmüştür. 

  1 Barda dövülen numuneler ile işlem görmemiş numunelerin akma dayanımları karşılaştırıldığında %6,3 

oranında gelişme görülmüştür. 

 İşlem görmemiş numunelerin çekme dayanımı 103 MPa iken 1 Barda dövülen numunelerin 105 MPa ve 

5 Barda dövülen numunelerin 108 MPa’dır. Çekme dayanımlarında meydana gelen gelişme akma 

dayanımına göre daha az gerçekleşmiştir. 

 5 Barda dövülen numunelerin plastik deformasyona uğraması sonucunda meydana gelen pekleşmeye 

bağlı olarak sünekliğinin azaldığı görülmüştür. 

 Malzemelerin kırılma yüzey analizleri incelendiğinde üç numune içinde sünek kırılma görülmüştür.  

Literatürdeki güncel çalışmalar incelendiğinde, bilyalı dövme yönteminin makro mekanik özelliklere etkisini 

inceleyen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu sebeple bu çalışmanın literatüre yenilikçi bir bakış açısı 

kazandırması bilimsel alandaki amaçlardandır. Aynı zamanda bu çalışma ile düşük ve orta mukavemetli 

malzemelere bilyalı dövme uygulanarak mukavemet değerleri ve mikroyapısal özelliklerinin birlikte incelenmesi 

ardından istenilen özelliklerin elde edilmesinde kullanılacak uygun parametrelerin belirlenmesi 

hedeflenmektedir. Böylece, bu yaklaşımın endüstriyel alanda kullanılacak malzemelerin seçiminde yeni 

seçenekler sunması beklenmektedir. Çalışmanın devamında bilyalı dövme yöntemi ile değişen makro mekanik 

özelliklerin yanı sıra mikro mekanik özelliklerdeki değişimlerin sertlik haritaları oluşturularak ve kırılma 

yüzeylerinin analizi yapılarak araştırılmasının çalışmayı destekleyeceği düşünülmektedir. Mekanik özelliklerde 

meydana gelen değişimlere sebep olan mikroyapısal özelliklerdeki örneğin tane incelmesi sonucu dislakosyon 

hareketlerinin sınırlanarak Hall Petch etkisi yaratması, pekleşme vb. mekanizmalara dayandırılmasının faydalı 

olacağı değerlendirilmiştir. Gelecekteki araştırmalarda, bilyalı dövülmüş alaşımın mikroyapısal, mekanik ve 

yüzey özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için dövülmüş alaşımın mikroyapısal özellikleri, yüzey ve yüzey 

altı sertliği ve yüzey özellikleri karakterize edilecektir. 
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DİYARBAKIR BÖLGESİNDE HOLSTAYN İNEKLER VE DÜVELERDE SUNİ TOHUMLAMA 

SONUCU OLUŞAN GEBELİK ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET  

Bu çalışma sağlıklı Holştayn inek ve düvelerde suni tohumlama uygulamalarında gebelik oranları arasındaki 

farkı tespit etmek amacıyla yapıldı. Çalışma Diyarbakır ili Bismil İlçesinde bulunan bir işletmede 2021 yılı 

temmuz ve ağustos aylarında  gerçekleştirilmiştir. Üreme problemi olmayan ve herhangi bir reprodüktif ilaç 

uygulaması yapılmamış, sağlıklı 92 adet düve ve 79 adet inek 2 gruba ayrıldı. 1.grupta 14-15 aylık 92 adet düve; 

2. grupta en az 1 doğum yapmış 79 adet inek, dondurulmuş-çözdürülmüş boğa sperması kullanılarak rektovajinal 

yöntemle tohumlandı. Hayvanların gebelik teşhisleri tohumlamalardan sonraki 35-40. günlerde ultrason  

muayenesi ile yapıldı. Gebelik oranları sırasıyla  Grup 1 (inek) %27.8; Grup 2 (düve) %72.8 olarak tespit edildi. 

Ayrıca tüm gruplardan elde edilen ortalama gebelik oranı ise %52  olarak bulundu. Düveler ile inekler arasında 

ilk tohumlamada gebe kalma oranı arasındaki fark önemli bulundu ( P<0.001). 

Anahtar Kelimeler: Düve, Gebelik, İnek, Suni Tohumlama 

COMPARİSON OF PREGNANCY RATES AFTER ARTİFİCİAL INSEMİNATİON İN HOLSTEİN 

COWS AND HEİFERS İN DİYARBAKİR REGİON 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the difference between pregnancy rates in artificial insemination 

practices in healthy Holstein cows and heifers.The study was carried out in a business located in Bismil District 

of Diyarbakır province in July and August 2021. 92 healthy heifers and 79 cows were divided into 2 groups, 

without any reproductive problems and without any reproductive drug application. In group 1, 92 heifers 14-15 

months old; In group 2, 79 cows with at least 1 birth were inseminated by the rectovaginal method using frozen-

thawed bull semen. Pregnancy diagnoses of animals 35-40 after insemination. was done by ultrasound 

examination. Pregnancy rates were respectively 27.8% in group 1 (cow); group 2 (heifer) 72.8%  was 

determined.  In addition, the average pregnancy rate obtained from all groups was found to be 52%. The 

difference between the conception rate at first insemination between heifers and cows was significant (P<0.001). 

Keywords: Artificial Insemination, Cow, Heifer, Pregnancy 

1. GİRİŞ 

Sığır yetiştiriciliği ülkemizde et üretimin % 75’ini, süt üretiminin % 91’ni karşılayan stratejik bir yetiştiricilik 

alanıdır (Haygem, 2022). Sığır ırkları içerisinde Holştayn dünyanın en sütçü ırkı olarak tanınmakta ve 

yetiştirilmektedir. Süt ve yağ verim düzeyleri yetiştirildikleri bölgenin coğrafi, ekonomik, kültürel durumuna 

göre değişebilir (Alphan, 1994). Süt sığırcılığında karlılığı belirleyen ana unsur döl verimidir. Sürdürülebilir bir 
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hayvancılıkta reprodüktif performans, kilit öneme sahiptir (Goni ve ark., 2015). Sığırlarda puberta ile başlayan 

bu süreç, Türkiye şartlarında 10-12 yaşa kadar devam etmektedir. Başka bir ifadeyle ineklerden yaşamları 

süresince ortalama 10 buzağı elde edilmesi hedeflenmektedir. Fakat farklı nedenlere bağlı olarak bu hedef 

sağlanamamaktadır (Erdem ve Güzeloğlu, 2008). Reprodüktif parametreler içerisinde düveler ve inekler için iki 

önemli kriter bulunmaktadır. Bunlar düveler için ilk buzağılama yaşı, inekler için ise buzağılama aralığıdır. Bu 

nedenle düvelerde elde edilen gebe kalma oranı ve gebelik başına düşen tohumlama sayısı üzerinde önemle 

durulması gereken konulardır (Diskin ve Kenny, 2014). Damızlıkta kullanma yaşı, damızlıkta kullanılan 

hayvanın ilk olarak aşım gördüğü tarihteki yaşıdır. Gelecekteki doğurganlığı ve uzun ömürlülüğü etkileyen, 

sığırların daha sonraki performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Wathesve ark., 2014). Gebelikle 

sonuçlanan ilk tohumlama tarihi ile hayvanın doğum tarihi arasındaki süre olarak hesaplanır. Holştayn düveler  

için ideal olarak 14–16 ay ve 340 kg canlı ağırlıktır (Ata, 2013). Düveler pubertasa eriştikten sonra yetiştirmede 

kullanılabilmeleri için vücut gelişiminin devam etmesi gereklidir. Erken yaşta tohumlanan düvelerde süt verimi 

ve canlı ağırlık artışı, gelişmesini normal olarak tamamladıktan sonra tohumlanan düvelere göre daha düşük 

kalmaktadır. Ayrıca yine erken yaşta tohumlanan düvelerde, pelvis gelişiminin tamamlanamaması nedeniyle güç 

doğumlara daha sık rastlanmaktadır (Türk, 2010). İneğin ilk canlı buzağısını doğurduğu tarihteki yaşı buzağılama 

yaşıdır.Bu süre ilk buzağılama tarihi ile ineğin doğum tarihi arasındaki süre olarak hesaplanır. Bu ölçüt için ideal 

değer 23–25 ay arasındadır. Ülkemizde yapılan araştırmada buzağılama yaşındaki bir günlük gecikmeden 

meydana gelen mali kaybın her inek için günlük yaklaşık 16 lt süt olduğu hesaplanmıştır (Yalçın, 2000). İneğin 

canlı doğum yaptığı tarihler arasında geçen süre buzağılama aralığı olarak hesaplanır. Süt inekleri için hala en 

geçerli döl verimi değerlendirme ölçütüdür. Buzağılama aralığı için ideal değer 365 gündür. Ancak sürü bazında 

365 günlük düzeyin tutturulması çoğunlukla mümkün olmadığından bu süre ortalama 390 günü bulmaktadır. 

Ülkemizde yapılan araştırmada buzağılama aralığındaki bir günlük gecikmeden meydana gelen mali kayıp her 

inek için  yaklaşık 11 lt süt/gün olarak bildirilmektedir (Yalçın, 2000). Süt sığırcılığı işletmelerinde ideal döl 

verimi ve karlılığın ana göstergesi olan damızlıkta kullanma yaşı ve buzağılama aralığı beslenme bozuklukları, 

kızgınlık tespit hataları, ovulasyonun oluşmaması veya geç oluşumu, erken embriyonik ölümler, kalıcı luteal 

yapılar veya diğer nedenlerle tekrarlanan tohumlamalara rağmen gebelik elde edilmemesi sonucu uzar (Ata, 

2013). 

2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma Diyarbakır ili Bismil ilçesinde bulunan bir süt sığırı işletmesi bünyesinde yetiştirilen Holştayn inek 

ve düvelerde gerçekleştirildi. 2022 yılı temmuz ve ağustos aylarında 92 baş Holştayn düve ve 79 baş Holştayn 

inek tohumlandı. Çalışmada herhangi bir reprodüktif hastalık geçirmemiş, daha önce üreme ile ilgili herhangi bir 

ilaç uygulanmasına maruz kalmamış, pospartum en geç 50-70. günde olan ve herhangi bir senkronizasyon 
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protokolü uygulanmamış, vücut kondisyonu ort 3-4’arasında olan inek ve düveler kullanıldı. Çalışmada 

kullanılan ineklerin süt verimi ort. 20 kg/gündür. 

 

 

Huzursuzluk, çara akıntısı, vulvada ödem ve renk değişikliği ve başka hayvanların üzerine atlamasına izin veren 

ayrıca rektal muayene sonunda ovaryumların bir tanesinde graf folikülü saptanan inekler ve düveler kızgınlıkta 

kabul edildi. Bu hayvanlara östrusun ikinci yarısında rectovaginal yolla suni tohumlama yapıldı.  

Verianalizi: Çalışma sonunda elde edilen veriler ki kare test analiz sistemi ile değerlendirildi.  

3. BULGULAR 

Çalışma kapsamında toplam 171 baş hayva 2 gruba ayrıldı. 1.grupta 15-16 aylık 92 düve; 2. grupta en az 1 

doğum yapmış 79 inek,  dondurulmuş-çözdürülmüş boğa sperması kullanılarak rektovajinal yöntemle 

tohumlandı. Hayvanların gebelik teşhisleri tohumlamalardan sonraki 35-40. günlerde ultrason  muayenesi ile 

yapıldı. Gebelik oranları sırasıyla  inek 22 gebe 57 boş (%27.8); düve 67 gebe 25 boş (%72.8) olarak tespit 

edildi.  

Grup no Toplam sayı Gebe sayısı Gebe kalmayan 

hayvan sayısı 

Gebelik oranı 

1. grup (inek) 92 22 57 %27. 8
a
 

2. grup (düve) 79 67 25 %72. 8
b
 

 Önemli p<0.001 

5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

ABD Holstayn'larında ekonomik performans ve max verim için tohumlanma yaşının 15-16. ayda, ilk buzağılama 

yaşının 23-25 ay olması gerektiği ve buudurumda gebelik oranının %57 ile pik yaptığı bildirilmiştir. Ayrıca ilk 

buzağılama yaşının >23 ay olduğu sürece gelecekteki performansın olumsuz etkilenmediği, gecikmiş ilk 

buzağılamanın (> 30 ay), performansı kötü etkilediğini bildirilmiştir( Watnes ve ark. 2014). Çalımamızda 14-15 

aylık yaşta tohumlanan düvelerimizden % 72.8 gebelik elde edilmiştir. Çalışmalarımız araasındaki farkın olası 

nedeni çalışmamızdaki hayvan sayısının az ve bir bölge ile sınınrlı bir çalışma olmasıdır. Sığırlarda reprodüktif 

performansın azalmasının en önemli nedeninin fertilizasyonun şekillenmemesi ve embriyonik ölümlerin olduğu 

ifade edilmektedir (Diskin ve ark 2016). Düvelerde fertilizasyon oranı %100’e yakın elde edilmekle birlikte 

(Bage ve ark 2002) embriyonik ölümlere bağlı olarak buzağılama oranı %45-65 arasında gerçekleşmektedir 

(Ayalon 1978, Zavy 1994). Meydana gelen ölümlerin büyük bir kısmının tohumlama sonrası 8-16. günler 

arasında meydana geldiği bildirilmektedir (Thatcher ve ark 1994, Diskin ve ark 2012). Yapılan bir çalışmada ilk 

3 laktasyon boyunca ilk tohumlamada gebelik oranının %50 civarında olduğu ve bu süre boyunca böyle devam 

ettiği, düvelerde bu oranın %10 daha fazla olduğu ancak 4. Laktasyondaki ve daha yaşlı olan ineklerde de çok 
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daha düşük olduğu bildirilmektedir (Smith, 2010) Çalışmamızda gebelik oranları arasındaki fark çok daha fazla 

yaklaşık 45 puan olarak belirlenmiştir. Bunun sebebi muhtemelen çalışmanın yürütüldüğü temmuz ağustos 

döneminin çalışmanın yürütüldüğü  Diyarbakır ilinin çok sıcak olması ve bu sıcaklığın laktasyondaki ineklerde 

düvelere nazaran daha fazla ısı stresine neden olmasıdır. Ayrıca, araştırıcılar      (Macfarlane JS and Goldchild, 

1973)  ineklerde 4 yaşına kadar fertilitenin arttığını, 4-6 yaş arası sabit kaldığını ve daha ileriki yaşlarda ise 

düştüğünü iddia etmektedirler. Sönmez ve ark.(2005) 2-5 yaşlarında ortalama 25 kg süt veren Holştayn ineklerde 

ilk tohumlama gebelik oranını yaz mevsiminde %47,9 olarak belirtmiştir. Çalışmamızda gebelik oranının 

ineklerde daha düşük olması başlıca sebebi çalışmaların yapıldığı yerler arasındaki sıcaklık farkları, beslenme ve 

bakım koşulları olabilir. Türk, (2010) 15 aylık ile 5 yaş arası Holştayn sığırlarda yaş ilerledikçe gebe kalma 

oranında bir azalma meydana geldiğini bildirmiştir. Çalışmamızda da düvelerin gebelik oranı ineklerden daha 

yüksek bulunmuştur.  Ersoy ve Akçay (2018)  mizacın düve ve ineklerde gebelik üzerindeki etkilerini araştırdığı 

çalışmalarında, düvelerde 1. tohumlamada gebelik oranları; çok iyi huylu, iyi huylu ve huysuz grupta, sırasıyla 

%76, %37 ve %40 olarak gerçekleşirken, çok huysuz mizaçlı düvelerde 1. tohumlamada gebelik 

gerçekleşmediğini aynı değerlerin ineklerde %54, %42, %20 ve %23 olarak gerçekleştiğini bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda mizaç ayırımı yapılmamış ancak çalışmamızda da düvelerin gebelik oranı ineklerden önemli 

derecede yüksek bulunmuştur.  

Sonuç olarak Diyarbakır koşullarında aynı bakım ve beslenme şartlarında Holstayn inek ve düvelerde yapılan 

suni tohumlama çalışmalarında 14-15 aylık düvelerin gebelik oranlarının en az bir doğum yapmış ineklere 

nazaran önemli derecede daha yüksek olduğu (p<0.001)  ayrıca yaz aylarında dahi düvelerin suni tohumlamaları 

sonucunda tatmin edici düzeyde gebelik elde edilebileceği kanaatine varılmıştır. 
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ABSTRACT 

In this case report, a case of fibrosarcoma in a 2-year-old male Anatolian tabby cat was described as pathological. 

The material of the case report consisted of tissue samples extirpated in the Department of Surgery, Faculty of 

Veterinary Medicine, Cumhuriyet University. No signs of metastasis were found in the radiological examination. 

The masses were extirpated by surgical operation and brought to the pathological department. Macroscopically, 

the masses were of different sizes, hard consistency and red-white in color. Afterwards, the mass was fixed in 

10% formaldehyde solution and underwent routine tissue follow-up procedures. The obtained preparations were 

stained with Hematoxylin-Eosin and Masson trichrome staining methods. In addition, sections were taken on 

adhesive slides and subjected to immunohistochemical staining. Histopathologically, eddy structures of 

fibroblast, fibrocyte and collagen fibers were seen mixed with each other. The nuclei of the tumor cells were 

hyperchromatic, elongated or oval shaped. Giant cells and mitotic figures were also found. It was noted that 

dense collagen stained in masson trichrome staining. Immunohistochemically, severe and diffuse VEGFR2 and 

mild and diffuse FGFR2/BEK staining were found. In addition, no positivity was detected in S-100 staining. 

Fibrosarcoma cases in pets are more common at advanced ages. In this case report, a case of fibrosarcoma in a 2-

year-old Anatolian tabby cat was described and it was deemed appropriate to contribute to the literature. Today, 

it is stated in many human studies that VEGF receptors have prognostic value in soft tissue tumors. In this case 

report, severe VEGFR2 staining in fibrosarcoma cases in pets suggested that it may play an important role in 

tumor development and may be a prognostic factor. 

Keywords: Fibrosarcoma, histopathology, VEGFR2, FGFR2/BEK, Cat 

 

 

INTRODUCTION 
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Fibrosarcoma is defined as a malignant tumor of the connective tissue. This tumor, which is usually found in the 

dermis and subcutis, can occur in any part of the body. It can occur in all animal species as well as being seen 

frequently in cats and dogs (average 9 years of age). Despite the absence of breed and gender disposition in cats, 

golden retriever and doberman pinscher are reported to be at high risk in dogs. Fibrosarcoma is the most common 

tumor of cats and its incidence has now increased in relation to vaccination (Olausson et al., 2005, Erer and Kıran 

2009, Meuten, 2016). 

Macroscopically, it is generally irregular, in different sizes, without capsule, red in color, and alopecia and 

deterioration of the hair structure in the tumoral region. The cut surface is homogeneous gray-white, and areas of 

hemorrhage and necrosis may be observed. Their surfaces tend to ulcerate. Microscopically, swirl and eddy 

structures in which fibroblast and collagen are mixed with each other are seen. Giant cells can be seen in 

undifferentiated ones. Tumor cells are fusiform, in some cases star-shaped. The nuclei of tumor cells are 

elongated or oval in shape and exhibit a hyperchromatic appearance. Mitotic figures are common. In 

fibrosarcomas, if mitosis is high and anaplasic features are prominent, it is considered as anaplastic fibrosarcoma 

(Erer and Kıran 2009, Meuten, 2016). 

Fibrosarcoma is often confused with peripheral nerve sheath tumors (PNSTs) and Leiomyosarcomas. In the 

differential diagnosis of fibrosarcomas, the presence of collagen with masson trichrome staining and 

immunohistochemical S-100 negativity are frequently used (Mahler et al., 2006, Meuten, 2016). Fibrosarcomas 

show infiltrative spread and are prone to recurrence. Metastases are found in approximately 25% of 

fibrosarcomas, and they often metastasize to the lung. Wide and complete surgical excision in fibrosarcomas 

generally carries a favorable prognosis (Gorman, 1996, Olausson et al., 2005). 

MATERIAL AND METHODS 

The material of the study consisted of a 2-year-old male Anatolian tabby cat, weighing 2.8 kg, brought to Sivas 

Cumhuriyet University Veterinary Faculty Surgery Clinic with complaints of swelling in the distal phalanges, 

pain, general condition and weight loss for 9 months.  

In the histopathological examination, the masses were fixed in 10% neutral formalin solution for 48 hours. 

Afterwards, routine tissue follow-up procedures were performed and paraffin blocks were obtained. Sections 

taken from paraffin blocks were stained with Hematoxylin-Eosin and Masson trichrome. In addition, sections 

taken on adhesive slides were subjected to immunohistochemical staining. After staining, the sections were 

evaluated under a light microscope. Immunohistochemically, 4-5 μm sections taken on adhesive slides were 

passed through xylol and alcohol series. After washing with PBS, endogenous peroxidase inactivation was 

achieved by keeping it in 3% H2O2 for 10 minutes. In order to reveal the antigen in the tissues, they were treated 

with antigen retrieval solution for 2x5 minutes at 500 watts. Immunohistochemical staining was performed with 

UltraVision Detection System Anti-Polyvalent, HRP (Ready-to-Use, TP-125-HL, Lab Vision, USA) ihc kit in 
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accordance with the manufacturer's recommendations. Anti-Bek/FGFR2 (Santa cruz, Catalog no. sc-6930) and 

anti-VEGFR2 Ab (Affbiotech, Catalog no. AF6281) as primary antibodies were incubated overnight at +4ºC at 

1/200 dilution. DAB (3,3′-Diaminobenzidine) was used as chromogen. After counterstaining with Mayer's 

Hematoxylin, it was covered with entellan and examined under a light microscope.  

RESULTS 

No signs of metastasis were found in the radiological examination. Macroscopically, the masses were of different 

sizes, hard consistency and red-white in color (Figure 1). Histopathologically, eddy structures of fibroblast, 

fibrocyte and collagen fibers were seen mixed with each other. The nuclei of the tumor cells were 

hyperchromatic, elongated or oval shaped. Giant cells and mitotic figures were also found. Inflammatory cell 

infiltrates were also found (Figure 2). It was noted that dense collagen stained in Masson trichrome staining. 

Immunohistochemically, severe and diffuse VEGFR2 and mild and diffuse FGFR2/BEK staining were found 

(Figure 3) In addition, no positivity was detected in S-100 staining.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figure 1. Macroscopic view of tumoral tissues. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Microscopic examination, H-E, A. General view of tumoral tissue and eddy structures B. 

Hyperchromatic oval or elongated tumor cells, mitotic figure (arrowhead). C. Giant cell view. 
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                Figure 3. Immunohistochemical and Masson trichrome staining. x100, x400. 

CONCLUSION AND DISCUSSION 

In the histopathology of fibrosarcoma in domestic animals, it has been reported that swirl and eddy structures 

formed by fibroblast and collagen, tumor cells have a small amount of cytoplasm and are usually spindle-shaped, 

oval or stellate cells. Mitotic figures are frequently encountered and giant cells are seen in undifferentiated ones 

(Erer and Kıran 2009, Meuten, 2016, Zabielska-Koczywąs et al., 2018, Harvey et al., 2022, Sasani et al., 2022). 

The histopathological changes observed in this case report were consistent with the literature.  

Angiogenesis is a physiological process and is defined as the formation and/or development of new vessels by 

budding from existing vessels. Many agents play a role in angiogenesis. VEGF is one of the most prominent 

angiogenic molecules. VEGF family; VEGF consists of members of A, B, C, D, E and Placental growth factor 

(PlGF). These glycoproteins exert their effects through specific transmembrane triosine kinase receptors. These 

receptors can be listed as VEGF-R1 (flt-1), VEGF-R2 (flk-1/KDR) and VEGF-R3 (flt-4) (Carmeliet and Jain 
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2000, Carmeliet, 2003, Podar and Anderson, 2005). VEGF activates multiple signaling pathways whose binding 

to VEGFR2 induces processes required for angiogenesis, such as survival, proliferation, and migration. In recent 

years, many studies have been carried out on VEGF members and their receptors. Studies on human medicine 

and pets report that these members and receptors are effective in tumor development and have metastasis and 

prognostic values. In this case report, it can be interpreted that severe and diffuse VEGFR2 staining may cause 

intense VEGF expression due to signal interference. In addition, intense VEGFR2 staining was in line with the 

findings of many previous studies (Melnyk et al., 1996, de Oliveira et al., 2011, Oladipupo et al., 2018, Lowery 

et al., 2019). Fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2), known as a tyrosine kinase, induces proliferation and 

migration. Irregularities at the receptor level contribute to tumor progression. In this case report, mild and 

widespread expression was detected.  

In conclusion, in this case report, a case of fibrosarcoma in a 2-year-old Anatolian tabby cat was described and it 

was deemed appropriate to contribute to the literature. Severe VEGFR2 staining in fibrosarcoma cases in pets 

suggested that it may play an important role in tumor development and may be a prognostic factor.  
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ABSTRACT 

Basal cell carcinoma is a malignant tumor composed of basal cells of stratified squamous epithelium. In this case 

report, basal cell carcinoma was described in a 9-year-old male labrodar dog. The mass extirpated from the chin 

region in a private clinic was brought to Yozgat Bozok University, Faculty of Veterinary Medicine, Department 

of Pathology. Macroscopically, the mass was 2 x 1 x 0.5 cm in size and the cut surface was whitish. Afterwards, 

the mass was fixed in 10% formaldehyde solution, underwent routine tissue follow-up and stained with 

Hematoxylin-Eosin. In addition, sections were taken on adhesive slides and subjected to immunohistochemical 

staining. Histopathologically, it was observed that the tumor cells consisted of basal cells of the stratified 

squamous epithelium. Cord structures formed by tumor cells were determined. These cells were oval, their nuclei 

were hyperchromatic, their cytoplasm was less, and they were close to each other in size. Occasionally, mitotic 

figures were encountered. In addition, some connective tissue cells were seen in the interstitial tissue. 

Immunohistochemically, severe and diffuse CD15 and PCNA immunopositive staining was observed. The rate of 

basal cell cancer among all tumors in dogs is between 5-10%. The most common location is the head and neck 

region. In this case report, a case of basal cell carcinoma in the jaw region of a labrodar dog was described and 

was deemed appropriate to contribute to the literature. In addition, severe PCNA and CD15 immunoreactivity 

was thought to play an important role in the development of basal cell carcinoma and has been associated with 

malignancy. 

Keywords: Basal cell carcinoma, PCNA, CD15 

INTRODUCTION 

Basal cell carcinoma is a malignant tumor originating from the basal cells of the stratified squamous epithelium. 

It is common in cats and dogs. Recently, it has been reported that cats are one step ahead in incidence compared 

to dogs. Its ratio among all tumors in dogs is 5-10%. Male animals are more sensitive than females. It is most 

common in dogs between the ages of 4-10. The location of the tumor is often the head and neck region. Kerry 

blue terrier, bichon frize, shetland sheepdog and Bedlington terrier are among the most common breeds. Tumor 

growth is slow and recurrence rate is low (Erer and Kıran 2009, Meuten, 2020). 

https://orcid.org/0000-0001-8579-3203
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Macroscopically, it may appear as solid, sometimes multiple, and involve the dermis and subcutis. The tumor is a 

hard, well-circumscribed mass with a whitish cross-section and 0.5-18 cm in diameter. The overlying skin tends 

to ulcerate continuously. Microscopically, tumor cells are round, with little cytoplasm, hyperchromatic nuclei, 

and uniform in size. There are no intercellular bridges. There are quite a lot of mitotic figures. According to the 

location and appearance of the cells in this tumor, it can be classified as solid, ribbon, adenoid, meduzoid, cystic 

and spindle cell types. Basal cell carcinoma has a generally good prognosis and rarely metastasizes (Seiler, 1982, 

Murakami et al., 2000, Erer and  Kıran 2009, Meuten, 2020). 

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) is known as a cell cycle marker. It has functions in many processes 

such as cell cycle control, DNA replication, DNA excision repair, chromatin remodeling (Jurikova et al., 2016). 

It is frequently used as a marker of cell proliferation in healthy and tumor tissues. It is stated that PCNA plays an 

active role in carcinogenesis and there is a positive correlation between PCNA expression and malignancy 

(Ahmed and Sozmen 2020, Ye et al., 2020).  Known as myeloid antigen, CD15 is found in myeloid and 

monocytic lineages of cells. It acts as a ligand for selectins in transendothelial migration. CD15 is identified as a 

fucosyl (3-fucosyl-N-acetyl-lactosamine) fragment found on membrane proteins in various cancer cells such as 

prostate and breast cancer, acute leukemias, hepatocellular carcinoma, kidney cancer, melanoma (Pilkington et 

al., 2014, Szlasa et al., 2022). 

MATERIAL AND METHODS 

The case material was a mass in the jaw region of a 9-year-old male labrador dog. The mass, which was 

extirpated in a private clinic, was brought to Yozgat Bozok University, Faculty of Veterinary Medicine, 

Department of Pathology. For histopathological examination, the mass was fixed in 10% formaldehyde solution 

for 24-48 hours, followed by routine tissue follow-up procedures, and then stained with Hematoxylin-Eosin. 

Sections were taken on adhesive slides and subjected to immunohistochemical staining. Paraffin extraction and 

rehydration processes were applied to the sections. Antigen retrieval was performed by boiling citrate buffer 

(pH;6) at 750 watts for 2x5 minutes. Immunohistochemical staining was performed with the UltraVision 

Detection System Anti-Polyvalent, HRP (Ready-to-Use, TP-060-HL, Lab Vision, USA) ihc kit in accordance 

with the manufacturer's recommendations. Anti-PCNA (Dako, clone PC10, M0879, 1 hour incubation, 1/200 

dilution) and Anti-CD15 (Affbiotech, DF8547, 1 hour incubation, 1/200 dilution) were used as primary 

antibodies. DAB was used as chromogen and counterstained with Mayers Hematoxylin.  

RESULTS 

Macroscopically, the mass was 2 x 1 x 0.5 cm in size and the cross-sectional surface was whitish (Figure 1). In 

microscopic examination, it was observed that the tumor cells consisted of basal cells of the stratified squamous 

epithelium. Cord structures formed by tumor cells were determined.  These cells were oval, their nuclei were 

hyperchromatic, their cytoplasm was less, and they were close to each other in size. Occasionally, mitotic figures 
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were encountered. In addition, some connective tissue cells were seen in the interstitial tissue (Figure 2) 

Immunohistochemically, severe and diffuse CD15 and PCNA immunopositive staining was observed (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Appearance of the outer and sectional surface of the tumoral mass. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Microscopic examination, H.E. A. Microscopic view of the tumoral mass. B. Hyperchromatic nucleus 

(arrows) and mitotic shape (arrowheads) in tumor cells of the same size. C. Connective tissue cells (arrow) and 

mitotic figure (arrowhead) in interstitial tissue. 

 

Figure 3. Immunohistochemical staining (DAB), A. CD15 staining in tumoral cells and cells in interstitial tissue. 

x100, x200. B. PCNA staining in tumoral cells and cells in interstitial tissue. x100, x200. 

CONCLUSION AND DISCUSSION 
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Basal cell cancer histopathologically, it is stated in the literature that cancer cells are oval shaped, with 

hyperchromatic nuclei, less cytoplasm and the same size. It is also reported that mitotic figures are frequently 

encountered (Pakhrin et al., 2007, Galarza et al., 2016, Braghiroli et al., 2019, Meuten, 2020). When the 

histopathological findings of our study were evaluated, they were in parallel with the literature findings. Basal 

cell cancer is divided into solid, ribbon, adenoid, meduloid, cystic and spindle cell types according to histological 

appearance, and a few of these are encountered in a section. When our findings were evaluated, it was 

determined that he had a medusoid and spindle cell type.  

Today, PCNA expression is frequently investigated in studies on different malignant tumors. It is associated with 

increased PCNA expression and malignancy in most studies (Ranganath et al., 2011, Aydogan et al., 2018). 

There are not enough studies in the literature about CD15 expressions among pet malignant tumors. In this case 

report, intense and very common PCNA and CD15 expressions were detected immunohistochemically. 

As a result, in this case report, a case of basal cell carcinoma in the jaw region of a labrador dog was defined and 

it was deemed appropriate to contribute to the literature. In addition, severe PCNA and CD15 immunoreactivity 

was thought to play an important role in the development of basal cell carcinoma and has been associated with 

malignancy.  
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ÖZET 

Bu çalışmada ile Van ili Özalp ilçesi karayolunda araç çarpması sonucu ölü olarak bulunan bir kırmızı tilkide 

tespit edilen ektoparazitleri incelenerek cins ve tür bazında tespit etmeyi amaçlanmıştır. Ölü olarak bulunan 

kırmızı tilki karkası olası zoonoz hastalıklardan korunmak amacı ile plastik bir torbaya konularak Van Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı laboratuvarına getirilerek -20℃ muhafaza edildi. 

Daha sonra ektoparazitleri belirlemek için çözdürülen tilkiden makroskobik olarak vücut bölümleri detaylı 

incelendikten sonra mevcut ektoparazitler toplandı. Toplanan ektoparazitler %70’lik etanol içerisinde +4 ℃’de 

tür teşhisleri yapılana kadar saklandı. Toplanan kene ve pireler stereo mikroskop altında morfolojik özeliklerine 

göre incelenip soy ve türlerin tespiti yapıldı. Tilki karkasında yapılan makroskopik inceleme sonucunda 14 adet 

kene ve 23 adet pire olmak üzere toplam 37 adet ektoparazit toplandı. Toplanan bu ekdoparazitlerin 

cinsiyetlerine bakıldığında kenelerin 5 tanesi erkek, 9 tanesi de dişi, pirelerinde 18 tanesi dişi ve 5 tanesi erkek 

olarak belirlendi. Stereo mikroskopta yapılan mikroskobik inceleme sonucunda kenelerin tamamı Haemaphysalis 

erinacei olarak belirlerken, pirelerde ise 21 tanesi Pulex İrritans, 2 tanesi ise Chaetopsylla trichosa olmak üzere 

2 tür identifiye edildi. Bu çalışma Van yöresi Özalp ilçesinde bulunan kırmızı tilkilerin kene veya pire yönünden 

enfeste olduğunu göstermektedir. Bu durumda kırmızı tilki popülasyonlarında bu ektoparazitlerin yaygın 

olabileceği öngörülmektedir. Kene ve pire gibi ektoparazitler çeşitli hastalıklara vektörlük ya da ara konaklık 

yapmalarından ötürü hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple yabani 

hayvanlarda bu ektoparazitlerin yaygınlığına dair verilerin elde edilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, taşıdıkları 

hastalıkların kontrolü kapsamında yapılacak ektoparaziter çalışmalara, mümkün olduğunca yabani hayvanların 

da eklenmesi, ektoparaziter mücadelede başarı oranını artıracağı kanısındayız. 

Anahtar kelimeler: Kene, Pire, Van, Tilki 

ECTOPARASITES DETECTED IN A RED FOX IN ÖZALP DISTRICT OF VAN PROVINCE 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the ectoparasites on the basis of genus and species by examining the 

ectoparasites detected in a red fox found dead as a result of a vehicle crash on the highway in Özalp district of 

Van province. The red fox carcass, which was found dead, was placed in a plastic bag to protect it from possible 

zoonotic diseases and brought to the laboratory of the Parasitology Department of the Faculty of Veterinary 

Medicine of Van Yüzüncü Yıl University and preserved at -20°C. Then, in order to identify ectoparasites, the 
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present ectoparasites were collected after detailed macroscopic examination of body parts from the thawed fox. 

Collected ectoparasites were stored in 70% ethanol at +4 ℃ until species identification. The collected ticks and 

fleas were examined under a stereo microscope according to their morphological features and the lineage and 

species were determined. As a result of the macroscopic examination of the fox carcass, a total of 37 

ectoparasites, 14 ticks and 23 fleas, were collected. When the sexes of these collected ecdoparasites were 

examined, 5 of the ticks were male, 9 of them were female, 18 of them were female and 5 of them were male in 

fleas.As a result of the microscopic examination performed under the stereo microscope, all of the ticks were 

identified as Haemaphysalis erinacei, while 2 species were identified in fleas, 21 of them Pulex Irritans and 2 of 

them Chaetopsylla trichosa. This study shows that red foxes in Özalp district of Van region are infested with 

ticks or fleas. These ectoparasites are commonly predicted in red-state foxes. Tick and flea ectoparasites are used 

to care for both animal health and our peoples, as they are various tools or intermediate hosts. It is of great 

importance to fill in the data of these ectoparas in these educational institutions. At the same time, when it will 

increase the success of ectoparasitic control, in animals that can be reached, in ectoparasitic control to be carried 

out. 

Keywords: Tick, Flea, Van, Fox 

1. GİRİŞ 

Dünya da yaygın olarak bulunan vahşi karnivorlardan biride tilkidir. Tilkiler genel olarak büyük ovalar hariç 

hemen hemen dünyanın her yerinde bulunabilmektedir (Novak ve ark., 1987). Bunlar vahşi karnivorlar olup, 

küçük memeli hayvanlar, böcekler gibi yerde bulunan canlılar, kanatlı hayvanlar meyve yada leş gibi ölü 

canlıları yiyerek beslenirler (Chapman ve ark., 1982).
 
Özellikle kırmızı tilkiler yerleşim yerlerin çevrelerinde 

adapte olabilmişlerdir (Chautanve ark., 2000). Bu vahşi karnivorlar, insan ve evcil hayvanlarda 

enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olan birçok parazit etkenine ara ve son konaklık yaparlar. Böylece bu 

parazitlerin kırsal ve kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan insan veya hayvan gibi canlılara bulaşmasında rol 

oynarlar (Smithve ark., 2003, Wolfe ve ark., 2001).
 
Tilkiler alveoler ekinokokkosis nedeni olan Echinococcus 

multilocularis multilocularis‘in son konağı olarak önemli rol oynamaktadır (Saeed ve ark., 2006, Vergles ve 

ark., 2013). Tilkiler bit,
 
pire, kene ve uyuz gibi çok sayıda ekdoparazitlerin taşıyıcısı olarak önemli bir rol 

oynamaktadırlar. Bu ektoparazitler taşıyan tilkiler insan, evcil ve yabani hayvanlarda temasları sonucunda 

bulaşma olmakta ve enfestasyonun yoğunluğuna bağlı farklı derecelerde etkiler. Ektoparazitlerin hayvanlarda 

meydana getirdiği olumsuz etkileri daha çok beslenme ve immun sisteminde görülmekle beraber çok yoğun 

enfestasyonlarda hayvanların ölümüne neden olabilmekedir (Kočišová ve ark., 2006).
 
Bu çalışmada Van Özalp 

karayolun araç çarpması sonucu ölü olarak bulunan bir kırmızı tilkide tespit edilen ekdoparazitler morfolojik 

olarak soy ve tür bazında tespit etmeyi amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 
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Bu çalışmanın materyalini Van Özalp karayolun araç çarpması sonucu ölü olarak bulunan bir kırmızı tilki 

oluşturmaktadır. Trafik kazası sonucu ölmüş olan bu kırmızı tilkinin karkasını olası zoonoz hastalıklardan 

kurunmak amacı plasik bir torbaya konularak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji 

Anabilim Dalı laboratuvarına getirilip -20
0
C bir hafta muhafaza edildi. Bir hafta sonra -20℃ plasik bir torba 

içerinde bulunan kırmızı tilki çözdürülerek makroskobik yönden muayene edildi. Tespit edilen ektoparaziler 

%70’lik alkol içerisinde +4 ℃’de tür teşhisleri yapılana kadar saklandı. Ektoparazit olarak toplanan keneler 

herhangi bir şeffalaştırma işlemi uygulanmadan direk stereo mikroskop altında incelenerek morfolojik 

özelliklerine göre soy ve tür tayinleri yapıldı (Merdivenci, 1969; Karaer ve ark., 1997; Aydın, 2000; Petney ve 

ark., 2017).
 
 Pireler ise önce kademeli olarak (%70’lik, %50’lik ve %30’luk) etil alkol ile yıkandıktan sonra 

%10’luk KOH solusyonu içerisinde 24 saat bekletilerek şeffaflandırıldıktan sonra morfolojik kriterlere göre 

stereo mikroskop altında incelenerek soy ve tür tayinleri yapıldı (Durden ve Hinkle, 2009; Skalon, 1970). 

3. BULGULAR 

Tilkinin karkasının incelemesinde 14 adet kene ve.23 adet pire olmak üzere toplam 37 adet ektoparazit tespit 

edildi. Elde edilen kenelerin 5 tanesi erkek 9 tanesi de dişi olarak belirlendi. Bu kenelerin tamamı Haemaphysalis 

erinacei olarak saptandı. İncelen Ttilkinin karkasının 2 pire türü saptandı. Tespit edilen pirelerden 21 tanesi 

Pulex İrritans, 2 tanesi Chaetopsylla trichosa türü olmak üzere iki tür identifiye edildi. Toplanan 23 adet pirenin 

18 tanesi dişi ve 5 tanesi erkek olarak belirlendi. 

 

Şekil 1. Haemaphysalis erinacei, erkek (Orijinal) 
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Şekil 1. Haemaphysalis erinacei, erkek (Orijinal) 

1: III. palp, 2: Lateral oluk, 3: Feston, 4: II. palp, 5: Basis kapitulum, 6: Servikal oluk 

 

Şekil 2. Haemaphysalis erinacei, erkek (Orijinal) 

1 

6 

3 

5 

2 

2 
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Şekil 3. Pulex irritans, dişi (Orijinal) 

 

Şekil 4. Pulex irritans, erkek (Orijinal) 

Cirrus 

Oküler seta 

Spermatheca 
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Şekil 5. Chaetopsylla trichosa, erkek (Orijinal) 

 

4. TARTIŞMA 

Dünya’nın değişik yerlerinde ve Türkiye de kırmızı tilkilerde görülen ektoparazitler ile ilgili farklı araştırmalar 

bildirilmiştir. Yapılan araştırmalara göre; Amerika’da Ixodes sculptus (Pence ve ark., 2004),
 
Avusturya’da I. 

ricinus, I. hexagonus, I. canisuga ve H. concinna (Hinaidy, 1971; Hinaidy, 1976; Lassnig ve ark., 1996), 

Almanya’da I. ricinus, I. hexagonus ve I. canisuga (Schöffel ve ark., 1991), Macaristan’da, I. ricinus, I. 

canisuga, H. concinna ve D. reticulatus (Sréter ve ark., 2003), Slovakya’da D.reticulatus ve I. ricinus (Kočišová 

ve ark., 2006), İtalya’da I. ricinus ve R. sanguineus (Perrucci ve ark., 2016). İspanya'da I. ricinus, I. hexagonus, I. 

trianguliceps, I. canisuga, I. crenulatus, H. punctata, D. reticulatus, R. sanguineus, R. pusillus, R. turanicus, D. 

marginatus (Domínguez-Peñafiel ve ark., 2011; Lledó ve ark, 2015), Romanya'da D. marginatus, I. canisuga, I. 

hexagonus ve I. ricinus (Foley ve ark., 2107), İran'da I. ricinus ve Haemaphysalis spp. (Meshgi ve ark., 2009), 

Irak’ta ise R. leporis ve R. sanguineus (Habeeb Waseel ve ark., 2014) bildirilmiştir. Kırmızı tilkiler üzerinde 

yapılan çalışmalar Dünya genelinde incelendiğinde en fazla; I. ricinus, I. hexagonus, I. canisuga, I. sculptus, H. 

punctata, H. concinna, D. reticulatus, D. marginatus, R. sanguineus, R. turanicus, R. pusillus, R. leporis kene 

türleri tespit edildiği bildirilmiştir (Hinaidy, 1971; Lassnig ve ark., 1996; Pence ve ark., 2004; Kočišová ve ark., 

2006; Meshgi ve ark., 2009; Razmjoo ve ark., 2013; Habeeb Waseel ve ark., 2014; Perrucci ve ark., 2016; Foley 

ve ark., 2017). Türkiye’de yapılan çalışmalara göre ise; I. ricinus, I. hexagonus, R.sanguineus, H. sulcata ve H. 

yalvaci (Özkan, 1978, Dinçer, 1971), Erzurum ilinde I. hexagonus, H. numidiana (Syn. H. erinacei), H. parva, 

H. sulcata ve D. reticulatus kene türleri bildirilmiştir. Bildirilen kene türlerinden H. sulcata ve H. erinacei (Syn. 

H. numidiana) daha önce yapılan çalışmalarda da bildirilmiştir. (Aydın ve ark., 2011; Yaya, 2019).  Yapılan 

Cirrus 
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çalışmalara göre en fazla Haemaphysalis soyundaki keneler bildirilmiş olup, bu kenelerin kış mevsiminde daha 

yaygın görüldüğü bildirilmiştir (Estrada Pena ve ark., 2003). Yapılan bu çalışmada ise H. erinacei kene türü 

tespit edilmiş olup, Türkiye’de yapılan çalışmalar ile uyumlu iken, Dünya’da yapılan çalışmalar ile uyumlu 

bulunamamıştır. Bunun sebebi olarak mevsimsel faktörlerin ya da bölgesel faktörlerin rol oynadığı 

kanaatindeyiz. 

Dünya’da kırmızı tilkilerde farklı bölge ve ülkelerde pire enfestasyonu sonucu bildirilmiştir Amerika’da yapılan 

çalışmalarda; P. irritans, D. percernis ve E. affinis (Pence ve ark., 2004), Fransa'da; P. irritans, C. felis, C. canis, 

C. globiceps, C. trichosa ve P. melis (Estrada Pena, 1973), 
 
İngiltere’de; P. melis, C. canis, C. felis, A. erinacei, 

S. cuniculi ve P. irritans (Buckle ve Harris, 2009), Almanya’da; C. globiceps, P. melis, C. canis, C. felis, A. 

erinacei ve S. cuniculi (Schöffel, 1991), Avusturya’da; P. irritans, C. globiceps, C. trichosa, C. canis, C. felis, A. 

erinacei, P. melis ve S. cuniculi (Hinaidy, 1976; Lassnig ve ark., 1996),
 
Macaristan’da; P. irritans, C. globiceps, 

C. trichosa, C. canis, P. melis ve A. erinacei (Sréter ve ark., 2003) Slovakya’da; C. globiceps ve C. canis 

(Kočišová ve ark., 2006), İran'da; C. canis ve P. irritans türleri (Meshgi ve ark., 2009; Razmjoo ve ark., 2013), 

İtalya’da; A. erinacei, P. irritans, C. canis (Perrucci, ve ark., 2016), İspanya'da; P. irritans, C. canis, C. felis, M. 

laverani, S. cuniculi, N. fasciatus, P. melis, A. erinacei, C. trichosa, C. matina, C. andorrensis, O. quirosi ve T. 

poppei (Domínguez-Peñafiel ve ark., 2011; Lledó ve ark., 2015) türleri bildirilmiştir. Yapılan bu araştırma da ise; 

Pulex irritans ve Chaetopsylla trichosa olmak üzere iki farklı pire türü tespit edilmiştir. P. irritans ve C. trichosa 

Dünya’da daha önce yapılan çalışmalarda bildirilmiştir (Hinaidy, 1971, Kočišová ve ark, 2006, Lassnig ve ark., 

1996, Pence ve ark., 2004, Meshgi ve ark, 2009, Buckle ve Harris, 2009; Lledó ve ark, 2015; Perrucci, ve ark., 

2016; Razmjoo ve ark., 2013). Ancak coğrafi konumları ve iklim koşullarındaki farklılıklar gibi nedenlerden 

dolayı Dünya’da bildirilen C. globiceps C. felis, P.melis, A. erinacei, D. percernis, E. affinis, M. laverani, C. 

matina, C. andorrensis, O. quirosi ve T. poppei türleri bu çalışmada rastlanmamıştır. Türkiye’de kırmızı tilkiler 

üzerinde yapılan araştırmalarda; P. irritans, C. felis, C. canis, A. erinacei, C. globiceps, C. mirabilis, C. 

rothschildi, C. acuminatus ve P. melis olmak üzere farklı pire türleri bildirilmiştir (Dinçer, 1971). Erzurum da 

yapılan çalışmalarda; P. irritans, C. globiceps, C. canis, C. felis, X. cheopis C. trichosa, S. cuniculi ve C. canis 

pire türleri bildirilmiştir
.
(Aydın

 
ve ark., 2011; Yaya, 2019). Kırmızı tilki de yapılan bu çalışmada ise Pulex 

irritans ve Chaetopsylla trichosa olmak üzere iki tür tespit edildi. Bu çalışmada tespit edilen P. irritans ve 

Chaetopsylla trichosa Türkiye’de yapılan çalışma ile uyumlu bulunmuştur. (Dinçer, 1971; Aydın ve ark., 2011; 

Yaya, 2019).
 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan bu çalışma sonucu, Van ilinde bulunan tilkilerin kene ve pire yönünden enfeste olabileceğini 

göstermektedir. Tilki gibi yaban hayvanlarında bulunan ektoparazitler bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklara 

vektörlük ya da arakonakçılık yapmalarından dolayı hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından önem arz 
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etmektedir. Bundan dolayı ektoparazit olarak bilinen kene ve pirelerin varlığına dair verilerin bildirilmesi ve 

taşıdığı hastalıkların kontrolü açısından önemli olduğu kanısındayız. 
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KAZAKİSTAN LOKASYONUNDA KULLANILABİLİR YULAF ATIKLARININ BİYOKÜTLE VE 

ENERJİ POTANSİYELLERİNİN TEORİK ANALİZİ 

İsmail NANELİ  

Sakarya Applied Science University, Faculty of Agriculture, Field Crops Department, Sakarya/Turkey 

ORCID: 0000-0002-6377-5263 

ÖZET 

Dünyada teknolojinin sürekli büyüme ve gelişme göstermesi, nüfus artışı, artan çevre kirliliği, fosil kaynakların 

belirli rezervlerde bulunması enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 

gündeme getirmektedir. Ülkeler özellikle organik atıkların tekrar enerji olarak dönüşümünün sağlanması 

amacıyla biyogaz tesisleri kurulumu ve verimli çalışmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle biyogaz tesisi kurulacak 

bölgede substrat olarak kullanılacak organik madde miktarı ve yeterliliği konusunda fizibilite çalışmaları 

gerekmektedir. Kazakistan’ın 2005-2020 yılları arasında yulaf bitkisinin atık potansiyeli (ton/yıl), kuru madde 

(ton/yıl), uçucu kuru madde (m
3
/yıl), özgül metan oranı (m

3
/yıl), metan enerji verileri (MJ/yıl) saptanmıştır. 

İncelenen özellikler arasında atık potansiyeli (ton/yıl), kuru madde (ton/yıl), uçucu kuru madde (m
3
/yıl), özgül 

metan oranı (m
3
/yıl), metan enerji değerleri (MJ/yıl) ortalamaları sırasıyla; 8 929.48 ton/yıl, 7 857.94 ton/yıl, 7 

768.65 m
3
/yıl, 1 942.16 m

3
/yıl, 69 917.82 MJ/yıl olarak saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Teorik Analiz, Uçucu Kuru Madde, Yulaf 

THEORETICAL ANALYSIS OF BIOMASS AND ENERGY POTENTIALS OF USABLE OAT WASTE 

IN KAZAKHSTAN LOCATION 

ABSTRACT 

The continuous growth and development of technology in the world, population growth, increasing 

environmental pollution, the presence of fossil resources in certain reserves bring the use of renewable energy 

sources to the agenda in meeting the energy need. Countries aim to establish biogas facilities and operate 

efficiently, especially in order to recycle organic wastes into energy. For this reason, feasibility researches are 

required on the amount and sufficiency of organic matter to be used as a substrate in the region where the biogas 

will be established. Waste potential (ton/year), dry matter (ton/year), volatile dry matter (m
3
/year), specific 

methane rate (m
3
/year), methane energy data (MJ/year) of the oat plant between 2005-2020 year was determined 

to Kazakhstan. Among the properties examined, the averages of waste potential (ton/year), dry matter (ton/year), 

volatile dry matter (m
3
/year), specific methane ratio (m

3
/year), methane energy values (MJ/year), respectively; 8 

929.48 tons/year, 7 857.94 tons/year, 7 768.65 m
3
/year, 1 942.16 m

3
/year, 69 917.82 MJ/year. 

Keywords: Biogas, Theoretical Analysis, Volatile Dry Matter, Oats 

1. GİRİŞ 

Kazakistan yenilenemeyen enerji kaynakları bakımından zengin bir ülkedir (Syzdykova, 2020). Yaklaşık 2.73 

milyon km
2
 yüzölçümü ve 19 milyon nüfusa sahiptir. Yaklaşık 30 milyar varil petrol, 1.01 trilyon m

3
 doğalgaz, 

26 milyar ton kömür (BP, 2019), 1.5 milyon ton uranyum kaynaklarına sahiptir (WNA, 2017). Enerji üretim 
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miktarının yaklaşık %75’i kömür ile elektrik üretimi sağlayan santrallerden elde edilmektedir. Bu durum sera 

gazı emisyonunu artırmakta, çevreyi olumsuz etkilemektedir. Sera gazı emisyonu yüksek olan devletler diğer 

ülkelerin tepkisini almaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı Kazakistan’da diğer ülkeler gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yatırım yapmakta olup, üretiminin yaklaşık %8’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından 

sağlamaktadır (Tablo 2). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının Kazakistan’da kullanımının artış göstermesi ve istenilen seviyelerde talep 

sağlanması için fosil yakıtlardan üretilen enerjinin düşük tarifeyle sağlanmasının kaldırılması ve yenilenebilir 

enerji kullanımının yasal çerçevelerde teşvik edilmesi gerekmektedir (Karatayev ve Clarke, 2016). Fosil 

kaynaklar ile elektrik üretimi yapılan santrallerde verimlilik daha düşüktür. Özellikle elektrik üretiminde büyük 

potansiyele sahip olan santrallerin eski olması verimliliği azaltan bir diğer faktördür (Syzdykova, 2020). 

Araştırıcılar, kömür hammaddeli elektrik santrallerinde net verimin %27 olup, elektrik üretim verimliliğinin %18 

ile %21 arasında değişiklik gösterdiğini, doğalgazın hammadde olarak kullanıldığı tesislerde ısıtma verimliliğinin 

ise %60-65 arasında değiştiğini, elektrik enerjisi üretim verimliliğinin %24 ile %26 arasında gerçekleştiğini 

bildirmişlerdir (Syzdykova, 2020). Ülkede biyogaz tesis yatırımı için destekler verilmesine rağmen 1 adet 

biyogaz tesisi bulunmaktadır. 

Yulaf, insan ve hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bir bitkidir. Özellikle içeriğinde bulunan avenin proteini 

kas yapısının gelişiminde etkilidir. Diğer serin iklim tahıl cinsleriyle kıyaslandığında karbonhidrat miktarı 

buğday, arpa, çavdar cinslerinden daha azdır. Fakat ham selüloz ve kül miktarı yüksektir (Naneli ve Sakin, 2017).  

Yapılan çalışmada Kazakistan’ın yulaf bitkisi bakımından potansiyel enerji değerlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL-YÖNTEM 

Kazakistan’da mısır potansiyel enerji değerlerinin belirlenmesi sırasında kullanılan formüller Tablo 1’de verilmiş 

olup, yıllara göre enerji üretim yüzdesi Tablo 2’de, ekim alanı (da), üretim miktarı (ton) ve verim (kg/da) 

değerleri Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmada kullanılan formüller ve açıklamalar 

A.P = ((E.A x 32 x 0.15)/1000) Ö.M.O = (U.K.M x 0.25) 

K.M = ((A.P x 88)/100) M.E.D = (Ö.M.O x 36) 

U.K.M = ((A.P x 87)/100)  

Kısaltmalar Açıklama 

A.P Atık potansiyeli 

K.M Kuru madde 

M.E.D Metan enerji değeri 

U.K.M Uçucu kuru madde 

Ö.M.O Özgül metan oranı 

E.A Ekim alanı 

 

Tablo 2. Kazakistan’ın fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği enerji yüzdesi 
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Enerji Üretim 

(%) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Y.E.Ü 9.71 9.10 8.23 7.51 7.88 8.87 

F.E.Ü 90.29 90.90 91.77 92.49 92.12 91.13 

Kısaltmalar Açıklamalar 

Y.E.Ü Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi 

F.E.Ü Fosil kaynaklardan enerji üretimi 

Syzdykova, 2020. 

Tablo 3. Yulaf bitkisi ekim alanı (da), üretim miktarı (ton), verim (kg/da) özelliklerinin yıllara göre 

değerlendirilmesi 

Yıllar Ekim alanı (da) Üretim miktarı (ton) Verim (kg/da) 

2005 1 359 000 160 020 118 

2006 1 556 000 183 330 118 

2007 1 698 000 229 650 135 

2008 1 465 000 137 790 94 

2009 1 492 000 203 960 137 

2010 1 628 000 133 810 82 

2011 1 434 010 258 295 180 

2012 1 654 110 147 157 89 

2013 2 205 440 304 798 138 

2014 1 922 610 225 989 118 

2015 2 043 300 243 770 119 

2016 2 098 920 335 375 160 

2017 2 132 770 284 586 133 

2018 2 352 260 336 129 143 

2019 2 434 800 267 006 110 

2020 2 288 710 240 157 105 

FAO, 2022. 

Elde edilen veriler doğrultusunda mısır bitkisi 2005-2020 yılları arasında atık potansiyeli (ton/yıl), kuru madde 

(ton/yıl), uçucu kuru madde (m
3
/yıl), özgül metan oranı (m

3
/yıl), metan enerji değerleri (MJ/yıl) saptanmıştır 

(Tablo 3). Analizlerin yapıldığı formülasyonlar Aybek ve ark., (2015)’nın gerçekleştirdikleri çalışmalardan elde 

edilmiştir. 

3. BULGULAR-TARTIŞMA 

Kazakistan önemli miktarda fosil enerji kaynaklarına sahiptir. İlave olarak önemli bir yenilenebilir enerji 

potansiyeli bulunmaktadır. Ülkenin yüksek olan yenilenebilir enerji potansiyeli kullanılarak elektrik üretimi 

gerçekleştirilmekte olup, son yıllarda üretim yüzdesi artmaktadır (Tablo 2). Biyogaz tesisi ülkede 1 tane 

bulunmakta olup, sayısının artırılması için substrat miktarı araştırılmalı ve optimum verimlilik ile tesisin 

sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Bu bağlamda üretilen bitkisel ürünlerin ve hayvansal atıkların potansiyel enerji 

miktarlarının hesaplanması gerekmektedir. 

Tablo 4’te 2005 ile 2020 yılları arasında Kazakistan’ın yulaf atık miktarı (ton/yıl), kuru madde (ton/yıl), uçucu 

kuru madde (m
3
/yıl), metan gaz miktarı (m

3
/yıl), enerji (MJ/yıl) değerleri verilmiştir. 2013 yılı itibariyle atık 
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miktarı potansiyeli yaklaşık 9 ile 11 milyon ton arasında değişiklik göstermektedir. Metan gazı miktarı özellikle 

2018, 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık olarak sırasıyla; 2.45 bin m
3
/yıl, 2.54 bin m

3
/yıl, 2.39 bin m

3
/yıl değerler 

saptanmıştır.  

Bazı bitki ve hayvan atıklarının substrat olarak biyogaz tesislerinde kullanımıyla ilgili araştırıcılar benzer 

çalışmalar yapmışlardır (Kusch ve ark., 2011; Dubrovskis ve Plume, 2017; Bao ve ark., 2019; Khalil ve ark., 

2019; Kirby ve ark., 2020; Taşova ve Naneli, 2020). 

Tablo 4. Yulaf bitkisi atık, kuru madde, uçucu kuru madde ve enerji potansiyellerinin yıllara göre 

değerlendirilmesi 

Yıllar 
Atık miktarı 

(ton/yıl) 

Kuru madde 

(ton/yıl) 

Uçucu kuru 

madde (m
3
/yıl) 

Metan gaz (m
3
/yıl) 

Enerji  

(MJ/yıl) 

2005 6 523.20 5 740.42 5 675.18 1 418.80 51 076.66 

2006 7 468.80 6 572.54 6 497.86 1 624.46 58 480.70 

2007 8 150.40 7 172.35 7 090.85 1 772.71 63 817.63 

2008 7 032.00 6 188.16 6 117.84 1 529.46 55 060.56 

2009 7 161.60 6 302.21 6 230.59 1 557.65 56 075.33 

2010 7 814.40 6 876.67 6 798.53 1 699.63 61 186.75 

2011 6 883.25 6 057.26 5 988.43 1 497.11 53 895.83 

2012 7 939.73 6 986.96 6 907.56 1 726.89 62 168.07 

2013 10 586.11 9 315.78 9 209.92 2 302.48 82 889.26 

2014 9 228.53 8 121.10 8 028.82 2 007.20 72 259.37 

2015 9 807.84 8 630.90 8 532.82 2 133.21 76 795.39 

2016 10 074.82 8 865.84 8 765.09 2 191.27 78 885.81 

2017 10 237.30 9 008.82 8 906.45 2 226.61 80 158.03 

2018 11 290.85 9 935.95 9 823.04 2 455.76 88 407.34 

2019 11 687.04 10 284.60 10 167.72 2 541.93 91 509.52 

2020 10 985.81 9 667.51 9 557.65 2 389.41 86 018.88 

Ortalama 8 929.48 7 857.94 7 768.65 1 942.16 69 917.82 

 

4. SONUÇ 

Kazakistan yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemeyen enerji kaynakları bakımından yüksek potansiyele 

sahip bir ülkedir. Enerji üretiminin %75’i kömür hammaddeli santrallerden üretilmektedir. Ülkede bireyler 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı tercihi konusunda bilinçli olup, tüketim sonrası uygun faturalandırma ile 

bireyler teşvik edilmelidir. Fosil enerji kaynaklı santrallerin kullanım süreleri artışıyla verimlilikleri düşmektedir. 

Ülkede 1 adet biyogaz tesisi bulunmaktadır. Biyogaz tesislerinden enerji üretiminin gerçekleştirilmesi için tesis 

kurulum öncesi sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla hayvansal ve bitkisel atıkların enerji potansiyellerinin 

araştırılması gerekmektedir. 

Yulaf atıkları bakımından ülke geneli enerji potansiyelinin yüksek olduğu ve biyogaz tesislerinde yulaf 

atıklarının substrat olarak kullanımına önemli miktarda kaynak sağladığı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar 

biyogaz tesisi yatırımcılarına destek sağlayacaktır. 
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KAZAKİSTAN LOKASYONUNDA KULLANILABİLİR MISIR ATIKLARININ BİYOKÜTLE VE 

ENERJİ POTANSİYELLERİNİN TEORİK ANALİZİ 

İsmail NANELİ 

Sakarya Applied Science University, Faculty of Agriculture, Field Crops Department, Sakarya/Turkey 

ORCID NO: 0000-0002-6377-5263 

ÖZET 

Nüfus artışı doğrultusunda yükselen enerji ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Uzun yıllar tüketimi 

gerçekleştirilen fosil yakıtlar belirli miktarda rezervlerden oluşmaktadır. Belirtilen sebepler dünyada organik 

atıklardan enerji elde edilmesi amacıyla biyogaz tesisleri sayısı artışını sağlamıştır. Ancak biyogaz tesisi kurulan 

lokasyonlarda kurulum öncesi kullanılacak substrat yeterliliğinin araştırılması gerekmektedir. Kazakistan’ın 

2005-2020 yılları arasında mısır bitkisinin atık potansiyeli (ton/yıl), kuru madde (ton/yıl), uçucu kuru madde 

(m
3
/yıl), özgül metan oranı (m

3
/yıl), metan enerji değerleri (MJ/yıl) belirlenmiştir. Belirtilen özellikler arasında 

atık potansiyeli (ton/yıl), kuru madde (ton/yıl), uçucu kuru madde (m
3
/yıl), özgül metan oranı (m

3
/yıl), metan 

enerji değerleri (MJ/yıl) ortalamaları sırasıyla; 80.24 ton/yıl, 70.61 ton/yıl, 69.81 m
3
/yıl, 17.45 m

3
/yıl, 

628.25 MJ/yıl olarak saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Enerji, Kuru Madde, Mısır, Teorik Analiz 

THEORETICAL ANALYSIS OF BIOMASS AND ENERGY POTENTIALS OF USABLE MAIZE 

WASTE IN KAZAKHSTAN LOCATION 

 

ABSTRACT 

In line with population growth, the rising energy need must be met. Fossil fuels, which have been consumed for 

many years, consist of a certain amount of reserves. The stated reasons have led to an increase in the number of 

biogas facilities in the world in order to obtain energy from organic wastes. However, it is necessary to 

investigate the adequacy of the substrate to be used before the installation in the locations where the biogas plant 

is established. Waste potential (ton/year), dry matter (ton/year), volatile dry matter (m
3
/year), specific methane 

ratio (m
3
/year), methane energy values (MJ/year) of maize plant between 2005-2020 year was determined to 

Kazakhstan. Among the specified properties, the averages of waste potential (ton/year), dry matter (ton/year), 

volatile dry matter (m
3
/year), specific methane ratio (m

3
/year), methane energy values (MJ/year), respectively; 

80.24 tons/year, 70.61 tons/year, 69.81 m
3
/year, 17.45 m

3
/year, 628.25 MJ/year. 

Keywords: Biogas, Energy, Dry Matter, Maize, Theoretical Analysis 

1. GİRİŞ 

Ülkelerde enerji arzı ve bireylerin talep ettiği miktarı karşılaması, enerji bağımsızlığı bakımından yüksek önem 

arz etmektedir. Ülkelerde bireyler tarafından tüketimi sağlanan enerji kaynakları yenilenemeyen ve yenilenebilir 

enerji kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır (Naneli, 2022). Yenilenebilir enerji kaynakları; rüzgar, hidroelektrik, 

jeotermal, güneş, biyokütledir. Yenilenemeyen enerji kaynakları hidrokarbon içermekte olup, doğalgaz, petrol, 
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kömür v.b fosil yakıtlardır. Yenilenemeyen enerji kaynakları belirli rezervlerde olup, enerji olarak 

kullanıldıklarında çevreye olumsuz etki oluşturmaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı ülkeler yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımını artırmaktadırlar. 

Kazakistan yaklaşık 2.73 milyon km
2
 yüzölçümüyle geniş bir ülkedir. Nükleer enerji santrallerinde hammadde 

olarak kullanılan uranyum, petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar bakımından zengin (Syzdykova, 2020) bir 

ülke olmasına rağmen son yıllarda yenilenebilir enerji kapasitesi yüksek olmasından dolayı rüzgar, biyokütle, 

güneş, hidroelektrik enerji sistemlerine önem vermektedir. Özellikle ülke enerjisinin %75’i kömür kaynaklı 

santrallerden üretilmektedir. Bu durum yüksek sera gazı emisyonlarına neden olmaktadır. Ülkenin 2019 yılı 

elektrik tüketimi 96 milyar kW olması ve 2030 yılında 130 milyar kW’a çıkacağı öngörülmesinden (KEGOC, 

2019) dolayı yenilenebilir enerji yatırımları ve üretimlerinin artırılması gerekmektedir.   

Yapılan çalışmada mısır bitkisinin enerji potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ülke enerji ihtiyacının artış 

göstermesi göz önünde bulundurulduğunda önemli sonuçlar elde edilmiştir.  

2. MATERYAL-YÖNTEM 

Kazakistan’ın mısır formülasyon kısaltmaları (Tablo 1) ekim alanı (da), üretim miktarı (ton) ve verim (kg/da) 

değerleri (Tablo 2) verilmiştir. Mısır bitkisi 2005-2020 yılları arasında kuru madde (ton/yıl), atık potansiyeli 

(ton/yıl), özgül metan oranı (m
3
/yıl), uçucu kuru madde (m

3
/yıl), metan enerji değerleri (MJ/yıl) belirlenmiştir 

(Tablo 3).  

Yapılan çalışmalarda incelenen parametreler (Aybek ve ark., 2015) bazı araştırıcıların gerçekleştirdikleri 

formülasyonlara göre saptanmıştır. 

Araştırıcıların belirlediği formülasyonlar, 

 A.P = ((E.A x 32 x 0.15)/1000),  

 K.M = ((A.P x 88)/100),  

 U.K.M = ((A.P x 87)/100) 

 Ö.M.O = (U.K.M x 0.25),  

 M.E.D = (Ö.M.O x 36) 

Tablo 1. Formüllerde kullanılan kısaltmalar 

U.K.M Uçucu kuru madde 

K.M Kuru madde 

M.E.D Metan enerji değeri 

E.A Ekim alanı 

Ö.M.O Özgül metan oranı 

A.P Atık potansiyeli 
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Tablo 2. Mısır bitkisi ekim alanı (da), üretim miktarı (ton), verim (kg/da) özelliklerinin yıllara göre 

değerlendirilmesi 

Yıllar Ekim alanı (da) Üretim miktarı (ton) Verim (kg/da) 

2005 200 200 1000 

2006 200 200 1000 

2007 200 200 1000 

2008 200 400 2000 

2009 200 400 2000 

2010 200 500 2500 

2011 200 300 1500 

2012 200 400 2000 

2013 200 500 2500 

2014 320 800 2500 

2015 390 1000 2564 

2016 310 767 2474 

2017 300 856 2853 

2018 320 874 2731 

2019 310 832 2684 

2020 310 854 2755 

FAO, 2022. 

3. BULGULAR-TARTIŞMA 

Kazakistan’ın 2005-2019 yılları arasında mısır atık miktarı verilmiş olup, yaklaşık 63.24 ton ile 123.32 ton 

arasında değişiklik göstermiştir (Tablo 3). Enerji değeri 495.17 MJ ile 965.58 MJ arasındadır.  

Yapılan araştırmada Kazakistan’ın mısır bitkisi atık miktarı ve enerji potansiyelinin düşük olduğu 

gözlemlenmiştir. Belirtilen özelliklerin düşük olmasının temel nedeni incelenen mısır ekim alanlarının az 

olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de benzer araştırmalar Sakarya lokasyonunda gerçekleştirilmiştir 

(Taşova ve Naneli, 2020). Polonya’da çevresel ve ekonomik yönleriyle bulamaç, mısır silajı ve yemek atıkları 

biyogaz potansiyelinin incelendiği araştırmada önemli sonuçlar elde edilmiştir (Iglinski ve ark., 2012). 

Tablo 3. Mısır bitkisi atık, kuru madde, uçucu kuru madde ve enerji potansiyellerinin yıllara göre 

değerlendirilmesi 

Yıllar 
Atık miktarı 

(ton/yıl) 

Kuru madde 

(ton/yıl) 

Uçucu kuru 

madde (m
3
/yıl) 

Metan gaz 

(m
3
/yıl) 

Enerji  

(MJ/yıl) 

2005 63.24 55.65 55.02 13.75 495.17 

2006 63.24 55.65 55.02 13.75 495.17 

2007 63.24 55.65 55.02 13.75 495.17 

2008 63.24 55.65 55.02 13.75 495.17 

2009 63.24 55.65 55.02 13.75 495.17 

2010 63.24 55.65 55.02 13.75 495.17 

2011 63.24 55.65 55.02 13.75 495.17 

2012 63.24 55.65 55.02 13.75 495.17 

2013 63.24 55.65 55.02 13.75 495.17 

2014 101.18 89.04 88.03 22.01 792.27 

2015 123.32 108.52 107.29 26.82 965.58 
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2016 98.02 86.26 85.28 21.32 767.51 

2017 94.86 83.48 82.53 20.63 742.75 

2018 101.18 89.04 88.03 22.01 792.27 

2019 98.02 86.26 85.28 21.32 767.51 

2020 98.02 86.26 85.28 21.32 767.51 

Ortalama 80.24 70.61 69.81 17.45 628.25 

 

4. SONUÇ 

Kazakistan fosil yakıtlar bakımından zengin bir ülkedir. Elektrik üretiminin çoğunu kömür kaynaklı santrallerden 

elde etmektedir. Bu nedenle sera gazı emisyonu yüksek olan bir ülkedir. Enerji talebinin artması ve sera gazı 

emisyonunun artış göstermesinden dolayı yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı artmıştır. 

Yapılan çalışmada elde edilen verilere göre mısır enerji potansiyelinin düşük olduğu ve biyogaz tesislerinde 

yeterli substrat oluşturmayacağı saptanmıştır. Elde edilen veriler yatırımcı firmalara yardımcı olacaktır. 
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ÖZET 

İnsanoğlunun sosyal yaşam, kültürel, ekonomik ve dini inançlarını yansıtan, geçmişten günümüze kadar gelen 

yapılara tarihi yapılar denir. Tarihi yapılar içerisinde, köprüler, hanlar, hamamlar, camiler, medreseler, 

kervansaraylar yer almaktadır. Tarihi yapıların taşıyıcı sistemlerini kemerler, kubbeler, duvarlar, tonozlar ve 

sütunlar oluşturmaktadır. Tarihi yapılarda geniş açıklıkları geçmek için eğrisel örtü sistemi olarak kubbeler 

yapılmıştır. Tarihi yapılar arasında bulunan cami, han, hamam gibi yapıların kubbelerinde pencere şeklinde 

boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklar iç mekanın daha aydınlık ve ferah görünmesi için yapılmaktadır. Bu 

çalışmada pencere boşluklarının tarihi yığma kubbelerin davranışına etkisini incelemek için deneysel çalışma 

yapılmıştır. Deneysel çalışmada sekizgen şeklinde 400 mm kasnak yüksekliğine sahip bir adet pencere boşluksuz 

ve bir adette pencere boşluklu kubbe deney elemanı laboratuvar ortamında üretilmiştir. Deneysel çalışma 

sonucunda kubbe deney elemanlarının maksimum yatay yükleri ve bu yükler altındaki yapmış oldukları yatay yer 

değiştirmeleri tespit edilmiştir. İki deney elemanından elde edilen yük ve yer değiştirmeler karşılaştırılarak kubbe 

pencere boşluklarının kubbenin davranışına etkisi hakkında bilgi verilmiştir. Kubbelerde pencere boşluklarının 

yük taşıma kapasitesi ve yatay yer değiştirme üzerinde etkili olduğu bu çalışma ile belirlenmiştir. Çalışmada 

pencere boşluklarının yük taşıma kapasitesini azalttığı, yatay yer değiştirmeyi ise arttırdığı tespit edilmiştir.  

Bunun yanında kubbelerde meydana gelen çatlakların kasnak köşelerinde meydana gelmesinden dolayı pencere 

boşluklarının kubbe kasnak köşelerine yapılmaması gerektiği bu çalışmada belirtilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tarihi yapılar, Yığma kubbeler, Pencere boşlukları 

THE EFFECT OF WINDOW OPENING IN DOMES ON DOME BEHAVIOR 

ABSTRACT 

The structures that reflect the social life, cultural, economic and religious beliefs of human built from the past to 

the present are called historical structures. Among the historical structures, there are bridges, inns, baths, 

mosques, madrasahs, caravanserais. Arches, domes, walls, vaults and columns constitute the bearing systems of 

historical structures. Domes were built as a curvilinear cover system to pass wide openings in historical 

structures. There are openings in the form of windows in the domes of structures such as mosques, inns and 

baths, which are among historical structures. These openings are made to make the interior brighter and more 

spacious. In this study, an experimental study was carried out to examine the effect of window openings on the 
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behavior of historical masonry domes. In the experimental study, an octagonal dome test element with 400 mm 

dome pulley height and one without window opening and one with window opening was produced in the 

laboratory. As a result of the experimental study, the maximum horizontal loads of the dome test elements and 

their horizontal displacements under these loads were determined. By comparing the loads and displacements 

obtained from the two test elements, information is given about the effect of dome window opening on the 

behavior of the dome. In this study, it has been determined that window openings in domes are effective on load 

carrying capacity and horizontal displacement. In the study, it was determined that window openings decrease the 

load carrying capacity and increase the horizontal displacement. In addition, it was stated in this study that 

window openings should not be made on the dome pulley corners, since the cracks in the domes occur at the 

pulley corners. 

Keywords: Historical structures, Masonry domes, Window opening  

      1. GİRİŞ 

Tarihi yapılar geçmişten günümüze kadar ulaşmış, dönemin ekonomisini, kültürünü ve sosyal özelliklerini 

yansıtması bakımından oldukça önemli yapılardır. Bu yapılar, zemin koşullarının yetersiz oluşu, doğal afetler, 

projelendirme ve uygulamadaki hatalar nedeniyle hasar görmektedir. Tarihi yapıları korumak ve gelecek nesillere 

aktarabilmek hiç kuşkusuz tarihi değerlerimiz açısından sorumluluklarımız arasında önceliklidir. Tarihi yapılarda 

büyük açıklıkları geçmek amacıyla eğrisel örtü sistemi olan kubbeler inşa edilmiştir. Kubbeler, yük aktarım 

şekillerine ve taşıyıcı sistemlerine göre yedi gruba ayrılmaktadır. Bunlar; 1. Pnömatik sistemli kubbeler, 2. 

Kabuk kubbeler, 3. Kaburgalı kubbeler, 4. Kablo destekli kubbeler, 5. Çubuk ağı kubbeler, 6. Kemer taşıyıcılı 

kubbeler ve 7. Yığma kubbelerdir (Tanriverdi, 2020).  Bu çalışmada da yığma kubbe ele alınarak deneysel 

çalışma yapılmıştır. Yığma kubbeler genelde basınca çalışan çekme dayanımları oldukça düşük olan taş, tuğla 

gibi malzemelerden yapılmaktadır. Kubbe yapılar üzerinde iç mekânın daha ferah ve aydınlık olması için pencere 

şeklinde boşluklar bulunmaktadır. Bir adet pencere boşluklu ve bir adette pencere boşluksuz yığma kubbeler 

laboratuvarda üretilip, deneye tabi tutulmuştur. Deneysel çalışma ile bu pencere şeklindeki boşlukların kubbenin 

yük taşıma kapasitesine ve yer değiştirmesine etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Literatür çalışmaları 

incelendiği zaman tarihi yapıların davranışları, onarım ve güçlendirmeleri ile ilgili çok fazla sayıda bilimsel 

çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Fakat yığma kubbelerde yapılan bu pencere boşluklarının kubbenin 

davranışına olan etkisi hakkında yapılmış hiçbir çalışma mevcut değildir.  

Aydın İli Didim İlçesinde bulunan İlyasbey Cami üzerinde titreşim testi uygulanarak yapının dinamik ölçümleri 

yapılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi ile sabit, rüzgar ve deprem yükleri altında analizler yapılarak 

karşılaştırılmıştır. Minarede meydana gelen yer değiştirmelerin rüzgar ve sabit yük altında daha az olduğu, 

deprem yükü altında daha fazla olduğu belirlenmiştir (Türker ve Yanık, 2020). Sonlu elemanlar yöntemi ile 

Cizre’de bulunan Ahmed-El Cezeri türbesinin yığma kubbeleri yatay ve düşey yük altında incelenerek dinamik 
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ve statik davranışları ile ilgili bilgiler verilmiştir (Öztürk, Bayraktar, Hökelekli ve Ashour, 2020). Algeria’daki 

Dey Camisinin tonozu çelik çubuklu ve çelik çubuksuz olarak ele alınarak sarsma tablası testleri yapılmıştır. Test 

sonucunda yapının dinamik davranışları karşılaştırılmıştır (Rossi, Calderini, Roselli, Mongelli, De Canio ve 

Lagomarsino, 2020). Bir adet referans yedi adette çelik ve FRP malzemeleri kullanılarak farklı şekillerde 

güçlendirilmiş kubbe deney elemanları üzerinde deneysel ve sayısal analiz çalışmaları yapılarak kubbelerin 

davranışları incelenmiştir. FRP ve çelik malzemelerinin kubbenin yük taşıma kapasitesini arttırdığı çalışma ile 

tespit edilmiştir (Celik, 2020). Yığma tuğla kemerlerin Puebla, Mexico City ve Morelos’da 2017 yılında 

meydana gelen deprem sonucunda tarihi yapılarda oluşan hasarlar tespit edilmiş, FRP, GFRP, CFRP 

malzemelerini kullanarak güçlendirme çalışmalarının yapılabileceği belirtilmiştir (Preciado, Santos, Silva, 

Ramirez-Gaytan ve Falcon, 2020). Tarihi tonoz yapıların CFRP ve gergi çubuğu ile onarımının taşıma 

kapasitesini nasıl etkilediğini araştırmak için deneysel ve sayısal çalışma yapılmıştır. Çalışmada bir adet referans, 

bir adet gergi çubuğu ile güçlendirilmiş, dört adette CFRP malzemesi kullanılarak güçlendirilmiş toplam beş adet 

tonoz deney elemanı test edilmiştir. CFRP ve gergi çubuğunun yük taşıma kapasitesini arttırdığı çalışma ile 

belirlenmiştir (Tanriverdi, 2023). 

Bu çalışmada yığma kubbelerde pencere boşluklarının kubbe davranışına etkisini incelemek amacıyla biri 

pencere boşluklu biride pencere boşluksuz yığma kubbeler üzerinde deneysel çalışma yapılmıştır. 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

2.1. Deneysel Çalışmalar 

Deneysel çalışmalarda, kubbe açıklığı 2000 mm, yüksekliği 1000 mm ve kasnak yüksekliği 400 mm olan 

sekizgen kasnaklı yığma kubbeler laboratuvar ortamında üretilmiştir. Yığma kubbelerden bir tanesine kubbenin 

karşılıklı dört bir tarafına pencere şeklinde boşluklar açılmıştır. Biri pencere boşluklu bir tanesi de pencere 

boşluksuz iki adet yığma kubbe üzerinde deneyler yapılmıştır. Çalışmada yükleme şemsiye şeklinde mekanizma 

ile yapılmıştır. Kubbenin orta noktasından 1300 mm uzunluğunda, 20 mm çapında çelik profil ve profilin 150 

mm aşağısına 400 mm uzunluğunda sonsuz dişli kaynatılmıştır. Kasnağın kenarlarına eşit şekilde yük 

dağılımının olması için sonsuz dişliye sekiz boşluklu çelik halka geçirilmiştir. Bu halkalara çelik çubuklar bulon 

yardımıyla bağlanmıştır. Bu çelik çubuklar, çelik profilllere doğrusal rulmanlar yardımıyla bağlanmıştır. 

Doğrusal rulmanlar ile yükleme sırasında çelik çubuklar eşit olarak hareket etmektedir. Yüklemeler şemsiye 

şeklindeki mekanizmanın çevirme kolunun saat yönü tersine çevrilmesiyle yapılmıştır. Deney sırasında yükleri 

ölçmek amacıyla dört adet S şeklinde yük hücreleri çelik çubuklara yerleştirilmiştir. Deney de yatay yer 

değiştirmeleri ölçmek için 8 adet LVDT kullanılmıştır. LVDT’lerin yerleştirilmesi Şekil 2.1’de verilmiştir.  

Deneyden elde edilen veriler, deney boyunca saniyede 250 data kaydetme özelliğine sahip on altı kanallı Test-

Lab veri toplama cihazı aracılığıyla kayıt altına alınmıştır. 
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Şekil 2.1. LVDT’lerin yerleştirilmesi 

2.2. Pencere boşluksuz deney elemanı 

2000 mm çapında, 1000 mm yüksekliğinde sekizgen kasnaklı kubbe deney elemanı inşaa edilmiştir. Kubbe 

deney elemanının kasnak yükseliği 400 mm’dir. Şemsiye şeklindeki mekanizma ile kubbe deney elemanına yük 

uygulanmıştır. Deney sırasında yükler, yük hücreleri ile yatay yer değiştirmeler ise LVDT’ler ile ölçülmüştür. 

Deney elemanının deney öncesi hali Şekil 2.2’de verilmiştir.   

 

Şekil 2.2. Pencere boşluksuz deney elemanının deney öncesi hali 

Pencere boşluksuz deney elemanı maksimum 1,331 kN yük taşımıştır. Maksimum yük altında iken maksimum 

yatay yer değiştirme değerleri LVDT-3 ve LVDT-2’den elde edilmiştir. Bu değerler sırası ile 2,777 mm ve 1,487 

mm’dir. Şekil 2.3’de kubbe deney elemanının göçme sonucundaki hali verilmiştir. LVDT-2 ve LVDT-3’ün 

bulunduğu bölgelerde kubbe üzerinde daha fazla açılmalar ve çatlamalar olduğu görülmektedir. Minimum yer 

değiştirmeler ise LVDT-7 ve LVDT-8’den okunmuştur. Bu bölgelerde çatlaklar kılcal seviyede kalmıştır. 
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Şekil 2.3. Pencere boşluksuz deney elemanının göçme sonrası hali 

2.3. Pencere boşluklu deney elemanı 

Pencere boşluklu deney elemanı, pencere boşluksuz deney elemanından farklı olarak pencere şeklinde boşluklar 

bırakılarak örülmüştür. Kubbe üzerinde karşılıklık dört bölgeden yüksekliği 220 mm, uzunluğu 250 mm ve 

genişliği 150 mm olan pencere boşlukları açılmıştır. Yükleme ilk deneyde olduğu gibi şemsiye şeklindeki 

mekanizma ile yapılmıştır. Şekil 2.4’te pencere boşluklu deney elemanının deney öncesi görüntüsü verilmiştir.  

 

Şekil 2.4. Pencere boşluklu deney elemanının deney öncesi görüntüsü 

Deney sonrası pencere boşluklu deney elemanı maksimum 1,210 kN yük taşımıştır. Maksimum yüke ulaştığı 

zaman maksimum yatay yer değiştirmeler de LVDT-7 ve LVDT-6’dan elde edilmiştir. LVDT-7’de maksimum 

yük altındaki yer değiştirme değeri 3,087 mm iken LVDT-6’da bu değer 1,395 mm’dir. Minimum yer 

değiştirmeler LVDT-4 ve LVDT-5’in bulunduğu bölgede meydana gelmiştir. Deney sonrası görünümü Şekil 

2.5’de verilmiştir.  

 

Şekil 2.5. Pencere boşluklu deney elemanının deney sonrası görüntüsü 
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2.2. Deneysel Sonuçlar 

Pencere boşluksuz ve pencere boşluklu deney elemanlarında LVDT’ler aynı bölgelere bağlanmıştır. Deney 

boyunca birim şekil değiştirmeleri elde edebilmek amacıyla deney öncesi kubbe çapı 2000 mm olarak 

ölçülmüştür. Deney sırasında kubbe deney elemanlarının çapında meydana gelen değişimleri elde etmek 

amacıyla LVDT’lerden ölçülen yer değiştirme değerleri ele alınmıştır. Deney esnasında yeni oluşan kubbe çapına 

karşılık birim şekil değiştirmeler hesaplanmıştır. Birim şekil değiştirme (ɛ) ∆L/L formülü ile hesaplanmıştır. 

(∆L= deney süresince çapta meydana gelen değişim, L= deney öncesi kubbe çapı) Şekil 2.6’da deney 

elemanlarının yük- birim şekil değiştirme grafikleri verilmiştir. 

 

 

Pencere boşluksuz deneye tabi tutulan kubbe deney elemanı maksimum 1,331 kN yük taşırken yapmış olduğu 

birim şekil değiştirme miktarı 0,0011 mm/mm’dir. Buna karşın pencere boşluklu kubbe deney elemanı 

maksimum 1,210 kN yük altında iken birim şekil değiştirme değeri 0,0012 mm/mm’dir. 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada tarihi kubbe yapılarda pencere boşluklarının kubbe üzerine etkisini incelemek amacıyla biri 

pencere boşluksuz bir adet de pencere boşluklu toplam iki adet kubbe deney elemanı deneysel olarak 

incelenmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

 Kasnak yüksekliği 400 mm olan pencere boşluksuz üretilen deney elemanı ile pencere boşluklu üretilen 

deney elemanı taşıdıkları maksimum yük bakımından incelendiği zaman, pencere boşluksuz deney 

elemanı, pencere boşluklu deney elemanına göre daha fazla yük taşımıştır. Pencere boşluksuz deney 

elemanı maksimum 1,331kN yük taşırken, pencere boşluklu deney elemanı 1,210 kN yük taşımıştır. Bu 

deney elemanlarının taşıdıkları maksimum yükler birbirleri ile kıyaslandığı zaman pencere boşluksuz 

deney elemanının, pencere boşluklu deney elemanından %9,6 daha fazla olduğu görülmektedir.  

 Pencere boşluksuz deney elemanı maksimum yük altında iken yapmış olduğu maksimum yatay yer 

değiştirme değeri 2,777 mm iken, pencere boşluklu deney elemanında bu değer 3,087 mm olmuştur.  
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 Deneylerden elde edilen sonuçlara göre pencere boşluklu deney elemanında, pencere boşluksuz deney 

elemanına göre kubbe üzerinde daha fazla çatlaklar ve açılmalar gözlemlenmiştir.  

 Deneysel çalışma sonucunda, yapılan deney elemanlarında büyük açılmalar genellikle kubbe kasnak 

köşelerinde meydana gelmiştir. Bu sebeple kubbeli yapılarda pencere boşlukları kasnak köşelerine 

yapılmamalıdır. 
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ÖZET 

18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa'da buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurmasıyla 

başlayan Endüstri Devrimi; beraberinde fabrikalar, santraller ve demiryolu istasyonları gibi pek çok yeni yapı 

grubu ortaya çıkarır. Birinci Endüstri Devriminin buharlı makineleri, İkinci Endüstri Devriminin elektriği ve 

Üçüncü Endüstri Devriminin bilgisayarları kullanılması ile endüstriyel mekânsal ihtiyaçlar büyük ölçüde değişir. 

Günümüzde Endüstri 4.0 olarak adlandırılan internet ve dijital teknolojilerin endüstride yaygın kullanımı ile 

değişim ve dönüşüm süreçleri devam etmektedir. Yaşanan yüz yıl gibi kısa bir sürede hızla ortaya çıkan pek çok 

endüstriyel yapı grubu aynı hızla işlevini kaybetmekte ve tüm dünyada kabul gören Endüstri Mirası kavramı ile 

bu yapıların korunması hedeflenmektedir. Bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğu’nun 1900’lerin başlarında hayata 

geçirdiği endüstrileşme çabalarından başlayarak 1920’li yıllarda Cumhuriyet’in devam ettirdiği girişimlerle 

Türkiye’nin ilk elektrik fabrikaları görülmeye başlanır. İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük yerleşimlerden 

Mudanya, Eğirdir gibi çok daha küçük yerleşimlere kadar pek çok bölgede sıvı ve katı yakıtlı Elektrik Fabrikaları 

kurulur. Osmanlı Döneminde yabancı şirketlere verilen imtiyazlarla sağlanmaya çalışılan yeni teknoloji 

Cumhuriyet Döneminde kamulaştırılarak yerel yönetimlere devredilir. Ancak hızla gelişen elektrik üretim 

endüstrisi ile 1950 sonrası dönemde bu fabrikaların büyük bölümü hızla işlevsiz kalır. Uzun yıllar işlevsiz kalan 

pek çok yapı zaman içerisinde yıkılır veya metruk halde kalır. 2000’li yıllarda ise Endüstri Mirasının yeniden 

işlevlendirilerek korunması bağlamında yerel yönetimlerin ve özel teşebbüslerin girişimleriyle pek çok nitelikli 

uygulama hayat bulur. Bu çalışmada geçmişten günümüze Türkiye’de elektrik fabrikaları, yıkılan, metruk halde 

kalan ve yeniden işlevlendirilen tesisler üzerinden incelenerek, kayıplar ve fırsatlar tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Endüstri Mirası, Yeniden İşlevlendirme, Elektrik Fabrikası 

ELECTRIC FACTORIES IN TURKEY IN THE CONTEXT OF RE-USING OF INDUSTRIAL 

HERITAGE 

ABSTRACT 

The Industrial Revolution, which started in the 18th and 19th centuries, with steam-powered machines giving 

birth to mechanized industry in Europe; it brings with it many new building groups such as factories, power 

plants and railway stations. Industrial spatial needs change drastically with the use of steam engines of the First 

Industrial Revolution, electricity of the Second Industrial Revolution and computers of the Third Industrial 
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Revolution. Today, with the widespread use of the internet and digital technologies, called Industry 4.0, in the 

industry, the processes of change and transformation continue. Many industrial building groups that emerged 

rapidly in a short period of one hundred years lose their function at the same rate, and it is aimed to protect these 

structures with the concept of Industrial Heritage, which is accepted all over the world. In this context, starting 

with the industrialization efforts of the Ottoman Empire in the early 1900s, Turkey's first electricity factories 

began to be seen with the initiatives continued by the Republic in the 1920s. Electricity Factories with liquid and 

solid fuels are established in many regions from large settlements such as Istanbul, Ankara, Bursa to much 

smaller settlements such as Mudanya and Eğirdir. The new technology, which was tried to be provided with the 

privileges given to foreign companies in the Ottoman Period, was expropriated in the Republican Period and 

transferred to local governments. However, with the rapidly developing electricity generation industry, most of 

these factories quickly become dysfunctional in the post-1950 period. Many buildings that have been out of 

function for many years are demolished or abandoned over time. In the 2000s, many qualified practices come to 

life with the initiatives of local governments and private enterprises in the context of re-functioning and 

protecting the Industrial Heritage. In this study, electricity factories in Turkey, from past to present, were 

examined through the facilities that were demolished, derelict and re-functioned, and it was tried to determine the 

losses and opportunities. 

Keywords: Industrial Heritage, Reuse, Electric Factory 

1. GİRİŞ 

“Endüstri Mirası” veya “Endüstri Arkeolojisi” terimi 1950 yıllardan itibaren giderek yaygınlaşan ve kabul gören 

bir kavramdır. 1973’de FICCIM (First International Congress on the Conservation of Industrial Monuments) 

Birinci Uluslararası Endüstri Anıtlarını Koruma Kongresinin toplanması, 1978’de TICCIH (The International 

Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) kurulması, TICCIH tarafından 2003 yılında Endüstri 

Mirasına Yönelik “Nizhny Tagil Tüzüğü”nün yayınlanması, 2006 yılında ICOMOS’un  Uluslararası Anıtlar ve 

Sitler Günü için “Endüstri Mirası” temasını belirlemesi, 2000’lerin başlarından itibaren kavramı dünya 

gündemine taşımış ve çok daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamıştır. Diğer taraftan “Endüstri Mirası” veya 

“Endüstri Arkeolojisi” kavramlarını tanımlama çalışmaları üzerinde tam bir görüş birliği yoktur. Ancak TICCIH 

tarafından 2003’te hazırlanan Nizhny Tagil Tüzüğünde “Endüstri mirası, endüstri kültürünün tarihsel, teknolojik, 

sosyal, mimari veya bilimsel değere sahip kalıntılarından oluşur. Bu kalıntılar, şunları içerir: binalar ve 

makineler, atölyeler, imalathaneler ve fabrikalar, madenler ile işleme ve arıtma sahaları, ambarlar ve depolar, 

enerji üretilen, iletilen ve kullanılan yerler, ulaştırma ve tüm altyapısı, ayrıca sanayiyle ilgili barınma, ibadet etme 

veya öğretim gibi sosyal faaliyetler için kullanılan yerlerdir.” şeklinde tanımlanır (Zelef, 2006.s4). Ayrıca içeriği 

itibariyle Endüstri Arkeolojisi multidisipliner bir araştırma alanıdır. Bir taraftan endüstri yapılarını tasarlayan 

mimar ve kullanılan teknikler bağlamında mimari, inşa edildiği alanın topografya ve ulaşım gibi özellikleri 
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bağlamında arkeolojik, diğer taraftan kullanıcılar ve ürünler bağlamında sosyolojik, siyasi, iktisadi ve benzeri 

pek çok disiplinle ilişkilendirilebilir (Köksal, 2012.s18). “Endüstri Mirası” veya “Endüstri Arkeolojisi” 

kavramlarının Türkiye’de ilk gündeme gelişi 1990’lı yılların başına rastlar. Başlangıçta net biçimde “endüstri 

mirası” ya da “endüstri arkeolojisi” terimleri kullanılmasa da eski endüstri yapılarına ilişkin koruma yaklaşımları 

ve koruma bilinci yavaş yavaş gündeme taşınır (Saner, 2012.s59). Diğer taraftan özellikle Geç Osmanlı Dönemi 

ve Erken Cumhuriyet Dönemi Endüstri yapılarının uzun yıllar atıl kalması ve yaşanan kentleşmenin ardından bu 

yapı stokunun ve büyük ölçekli-değerli arazilerinin yeni kent merkezlerinde kalması, bu yapı stoku için hem 

önemli fırsatlar hem de önemli tehditler ortaya çıkarır. Bu bağlamda Türkiye’de ki Elektrik Fabrikalarından 

oluşan yapı stoku dikkat çekici örneklerdir. Tehditler, fırsatlar, kaybedilenler ve yeniden işlevlendirilenler ile 

Türkiye’de endüstri mirası kavramının tarihsel gelişimine ışık tutar niteliktedir.  

2. TÜRKİYE’DE ELEKTİRİK FABRİKLARI 

17. yüzyılda gerçekleşen bilimsel çalışmalarla kullanım olanakları araştırılmaya başlanan elektrik, 19. yüzyıla 

gelindiğinde su türbinleri ve dinamolar vasıtası ile üretilebilen endüstriyel bir metaya dönüşür. Ardından 

1880’lerden başlayarak Avrupa kentlerinde elektrik enerjisinin aydınlatma amaçlı kullanımı görülmeye başlar. 

Bu dönemde kent yaşamına katkısı ve kent güvenliği açısından sokak aydınlatmasının öneminin farkedilmesiyle, 

Avrupa’ya paralel biçimde Osmanlı Devletini de harekete geçer. Yeni teknoloji yabancı şirketlere ve 

girişimcilere verilen imtiyazlar yoluyla temin edilmeye çalışılır (Karayaman, 2014.s50). Ancak tahmin edilenin 

aksine Osmanlı Devleti’nde ilk elektrik üretimi İstanbul’da değil Dörfler isimli bir girişimci sayesinde 1902 

yılında Tarsus’da su değirmeniyle çalışan bir dinamo vasıtası ile gerçekleşir. Farklı kaynaklarda 1905-1906 

yıllarında işletmeye açıldığı düşünülen elektrik fabrikası ile sokaklar aydınlatılır ve birkaç konuta elektrik 

sağlanır (Yurtoğlu, 2018 s.229).  

 

Şekil 1. Tarsus Elektrik Santrali Mevcut Durumu (URL 1) 

İstanbul’da ise 1910 yılında elektirik üretim ve dağıtım yetkisi 50 yıl için Macar Ganz Elektrik Şirketine verilir. 

İstanbul çevresinde hidroelektrik santrali çalıştıracak ölçekte akarsu bulunamaz ve buhar santrali yapımına karar 

verilir. Konum olarak kent merkezine yakınlığı ve denizyoluyla kömür nakli imkanları nedeniyle Silahtarağa 

seçilir. 1914 yılında kente elektrik verilir (Brangar, 2004 s.44). Aslında Türkiye’de elektrik teknolojisi de 
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endüstrileşme çabalarına paralel biçimde Geç Osmanlı Dönemi’nde başlar ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nde 

ivme kazanır demek mümkündür. Ancak Erken Cumhuriyet Dönemi’nde savaştan yeni çıkan ülkenin hem 

ekonomi hem de iş gücü olanakları oldukça kısıtlıdır. Bu dönemde irade gösterilen milli endüstrileşme 

politikaları imkansızlıklar nedeniyle genel anlamda büyük kentlere odaklanmak zorunda kalır (Şekerci ve 

Örmecioğlu, 2018 s.597).  

 

Şekil 2. Ankara Elektrik Fabrikası (Karayaman, 2014) 

Ankara’da gazyağı jeneratörleri vasıtası ile sokak aydınlatması 1921’de başlar. İlk elektrik santrali ise Ankara 

Belediyesi tarafından 1925 yılında kurularak Ankara Belediyesi binasında ve birkaç konutta elektrik kullanılır 

(Karayaman, 2014.s52). İzmir Elektrik Fabrikası'nın yapımına ise 1926 yılında başlanır. Belçikalı bir şirket 

tarafından inşa edilen tesis 1928 yılında açılır. Tesis hem çelik konstrüksiyona sahip olması hem de termik 

santral olması nedeniyle dikkat çeker (Şekerci ve Örmecioğlu, 2019 s.40). Bursa’da ilk kez 1916’da kömürlü bir 

dinomo ile başlayan elektrik kullanımı, 1924’te santral kurulmasıyla devam eder, bu tesis 1939 yılında Belediye 

tarafından kamulaştırılır (Ceyhan, 2016 s.63). Benzer şekilde Antalya’da 1925 yılında bir hidroelektrik santrali 

kurulmasına karar verilir, denizden 35 m yükseklikte falezler üzerine inşa edilen tesisin inşası 1928’de 

tamamlanır ve kente elektrik verilir. Tesis 1944 yılında belediyeye devredilir (Şekerci, 2019. s108). 

 

Şekil 3. Antalya Elektrik Fabrikası (URL 2) 

 

Bu örneklere paralel biçimde, 1920’lerin sonlarından başlayarak elektrik teknolojisi büyük, orta ve küçük ölçekli 

pek çok yerleşimde talep görmeye başlar. Örneğin 1928’de Bursa’ya elektrik verilmesinin ardından 1929 
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Bandırma’da bir elektrik fabrikası işletmeye açılır. Yüksek gerilimli bir şehir santrali olan Bandırma Elektrik 

Fabrikası, yakınlarında doğal bir su kuvvetinin bulunmaması ve yeterli miktarda kömür tedarik edilemediği için 

dizel yakıt tüketecek biçimde inşa edilir (Güney, 2012 s.27). Bir diğer örnekte Eğirdir’de 1935 yılında odun ve 

kömür yakılarak çalıştırılan bir elektrik fabrikası inşa edilir. Bu nedenle yapının bacası oldukça yüksektir.  

 

 

Şekil 3. Eğirdir Elektrik Fabrikası (Foto Savaş Arşivi) 

Sonuç olarak 1910’da Türkiye’deki ilk elektrik fabrikasının açılmasının ardından 1932 yılına kadar Türkiye’de 

50’den fazla elektrik fabrikası inşa edilir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde inşa edilen bu elektrik fabrikaları 

genellikle su türbinli, kömürlü veya dizel motorludur (Işıkpınar, 1933 s.14). Bu dönemi Osmanlıdan devralınan 

enerji politikalarını değiştirme (1923-1933) ve Enerji altyapısı kurulması, millileştirilmesi ve uzun vadeli enerji 

politikalarının planlanması (1933-1940) şeklinde tanımlamak da mümkündür (Çetinkaya, 2019 s.66). Diğer bir 

deyişle bu dönem yakından incelendiğinde elektrik üretimine yönelik çalışmaların büyük bölümünü yabancı 

kökenli girişimci ve şirketlere sağlanan imtiyazlarla yerelde küçük santraller ve bu santrallerin birbirinden kopuk 

küçük ölçekli dağıtım şebekelerinden meydana geldiği görülür. Ardından imtiyaz sağlanan yabancı girişimci ve 

şirketlerin üretim ve dağıtım tesislerini geliştirmemeleri ve yeni yatırımlarından kaçınmaları sebebiyle, süreç 

içerisinde verilen imtiyazların kamu tarafından kamulaştırıldığı ve genellikle elektrik hizmetlerinin belediyelere 

devredildiği görülür (Artel, 1976 s184). 1950 yılında Türkiye’de yaşanan iktidar değişikliği ve ardından Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğünü kurmasıyla elektrik üretiminde yeni bir süreç başlar.  

Bu dönemde, faaliyete geçirilen Demirköprü, Sarıyar, Hirfanlı, Seyhan, Kemer barajları ve hidroelektrik 

santralleri ile birlikte orta ölçekli birçok hidroelektrik santrali daha tamamlanarak elektrik üretimi artırılır 

(Yurtoğlu, 2018 s267). Büyük ölçekli santrallerin inşa edilmesi ve elektrik ihtiyacını karşılaması mevcut elektrik 

fabrikalarının işlev dışı kalmasına neden olur. Bu yapı stokunun büyük çoğunluğu bir dönem depo ve benzeri 

işlevlerle kullanılır, bir süre sonra içlerinde yer alan büyük motorlar hurdaya ayrılır. Yaklaşık 50 yıllık süreçte 

2000’lere kadar pek çoğu atıl kalır veya yıkılır. 2000’lerden itibaren endüstri mirası kavramının dünya ve ülke 

gündeminde yer bulmasıyla yeniden bu yapı stoku dikkat çeker. Özel teşebbüslerin ve yerel yönetimlerin 
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girişimleriyle yıkılmaktan kurtulan pek çok elektrik fabrikası başta kültürel işlevler olmak üzere pek çok nitelikli 

örnekte yeniden işlevlendirilir.  

3. YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEN ELEKTİRİK FABRİKLARI 

Silahtarağa Elektrik Santrali 

Osmanlı döneminin kent ölçekli ilk elektrik santrali olan tesis, 1914-1983 arası kente elektrik sağlar. Ulusal 

endüstri miras niteliğindeki santralin Santralistanbul’a dönüşümüne yönelik çalışmalar, özel sektör, kamu, ve 

sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yürütülür ve tesis 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne tahsis edilir. 

2004-2007 arasında renovasyon çalışmalarıyla geçen sürecin ardından tesis 2007'de hizmete açılır (URL 3).  

 

Şekil 4. ve 5.  Silahtarağa Elektrik Santrali Eski (URL 3) ve Yeni Durumu (URL 4) 

Edirne Elektrik Santrali 

İtalyan Marelli Şirketi tarafından 1930 yılında Edirne kentine elektrik enerjisi sağlamak üzere inşa edilen elektrik 

fabrikası, anlaşmaya gereği 32 yıllık bir imtiyazla işletmeye açılmasına rağmen 1937 tarihinde Belediye’ye 

devredilir (Gökşen, 2017 s96). 1965’e kadar devam eden süreç 1982’de yapının TEK’e devredilmesiyle son 

bulur. 2015 Yılında santral binasının kültür ve sanat merkezi olarak restore edilmesi ile ilgili çalışmalara başlanır. 

Süreç içerisinde  kültür merkezi işlevi yanı sıra nikah salonu işlevi de eklenen yapı, renovasyon sonrasında, 

Edirne Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu olarak 2017’de hizmete açılır (Kariptaş vd.2020 s.22). 

   

Şekil 6. ve 7.  Edirne Elektrik Santrali Eski (URL 5) ve Yeni Durumu (Gökşen, 2017) 

Balıkesir Elektrik Santrali 
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Balıkesir santral binası, 1920’li yılların başlarında, elektrik fabrikası olarak inşa edilir. 1980`li yıllarda bir dönem 

Belediyenin  “Su ve Otobüs İşletmesi Tamirhanesi” olarak kullanılır. 1986 koruma altına alınan yapı 1994 

yılında yeniden işlevlendirilerek kültür ve sanat merkezi haline getirilir Kariptaş vd.2020 s.22). 2004 yılında 

çevre düzenlemesiyle yeniden onarımdan geçen yapı bu alandaki erken örneklerden biridir. 

 

   

 

Şekil 8. ve 9.  Balıkesir Elektrik Santrali Eski (Güney,2012) ve Yeni Durumu (Kariptaş,2020) 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE SONUÇ 

Sonuç olarak Endüstri Mirasının yeniden işlevlendirilerek kullanılması bağlamında incelendiğinde Türkiye’deki 

elektrik fabrikaları yapı stoku örnekleri dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkarır. 1910’lardan başlayan süreçte 

1930’ların sonlarına kadar yabancı özel teşebbüsler ve firmalara verilen imtiyazlarla inşa edilen bu tesisler, 

1950’lerde inşa edilen büyük ölçekli hidroelektrik ve termik santrallerin devreye alınmasıyla mimari bağlamda 

çokta görülmeyen çok kısa bir süreçte işlevsiz kalmışlardır. Endüstri mirası açısından önemli değer taşıyan bu 

yapı stokunun büyük bölümü 50 yıllık süreçte ya yıkılır ya da atıl durumda kalır. Bu durumda işlevleri nedeniyle 

kent merkezlerine yakın inşa edilmeleri ve büyük ölçekli arazilerinin önemli ölçüde değer kazanması büyük rol 

oynar. 2000’li yıllar itibariyle Endüstri Mirası kavramının dünya ve Türkiye gündeminde yer almasıyla bazı 

tesislerin yeniden işlevlendirilerek kullanılması mümkün olur. Diğer taraftan inşa edilen başarılı örneklere 

rağmen halen pek çok yapı atıl halde beklemektedir. Bu yapılarında koruma altına alınarak hızla kent yaşamına 

katılmaları hem Endüstri Mirası hem kent belleği hem de kent kimliği açısından kentlerimize değer katacaktır.  
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ÖZET 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda su kaynaklarında önemli bir kirletici sınıfında yer alan mikroplastiklerin (MP) 

daha çok , deniz ve tatlı sulardaki kaynaklarına ve bu sistemlerdeki akıbetlerine ve ekolojik/toksikolojik 

etkilerine odaklanılmaktadır. Dünya üzerinde tatlı su kaynağı olarak ciddi bir orana sahip olan yeraltı suları ise, 

mikroplastik kirliliği araştırmalarında hala yeterli veriye ve ilgiye sahip değildir.  

Bu derleme çalışma, MP kirliliğinin toprak ve yeraltı sularında kaynakları, kirletici yolları, bugüne kadar 

yapılmış olan yeraltı suyu MP kirliliği çalışmaları özetlemektedir. Bu çalışmanın literatürde hala büyük bir 

boşluk olan, gelecekteki yeraltı sularında MP kontaminasyonu üzerine yapılacak araştırmalar için yol gösterici 

olması amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yeraltı suyu, mikroplastik, mikroplastik kirliliği 

OVERVIEW OF MICROPLASTIC POLLUTION IN GROUNDWATER 

ABSTRACT 

In recent years, studies have focused on the sources of microplastics (MP), which is an important pollutant , in 

marine and fresh waters, their fate in these systems and their ecological / toxicological effects.  Groundwater, 

which has a serious proportion as a source of fresh water in the world, still does not have enough data and 

interest in microplastic pollution research. 

This review study summarizes the sources of MP pollution in soil and groundwater, pollutant pathways, 

groundwater MP pollution studies that have been done so far. It is aimed that this study will be a guide for future 

research on MP contamination in groundwater, which still remains a large gap in the literature. 

Keywords: Groundwater, microplastic, microplastic pollution 

1. GİRİŞ 

Çevredeki mikroplastikler (MP'ler, çap veya uzunluk < 5 mm), yavaş bozunmaları ve ekosistemler üzerindeki 

potansiyel riskleri nedeniyle son yıllarda kamuoyunun dikkatini çekmiştir (Thompson ve ark. 2004; Wu ve ark 

2019). Birincil (örneğin, diş macunları, yüz temizleyiciler ve ilaçlar) ve ikincil (örneğin, malçlama filmleri, yol 

işaretleri, yiyecek kapları ve lastikler) MP'ler olarak sınıflandırılabilirler. Polietilen (PE), polipropilen (PP), 

polistiren (PS), polivinilklorür (PVC) ve polietilen tereftalat (PET), çevrede en sık saptanan MP bileşimleridir 

(He ve ark 2018). 
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Yapılan çalışmalarla MP'lerin hayvanlar, bitkiler, mikrobiyota, toprak fonksiyonları ve yapıları ve hatta insanlar 

üzerinde potansiyel yan etkiler oluşturduğu gösterilmiştir (Souza Machado ve ark 2018; Guo ve ark 2020; Prata 

ve ark 2020; Tan ve ark 2020; Zhou ve ark 2020). 

Önemli bir mikroplastik birikim havuzu olan toprak, atık su arıtma çamuru ve kompostun toprarağa uygulanması 

nedeniyle okyanuslardan daha ağır kirlenebilmektedir (Zhou ve ark 2020). Bununla birlikte, deniz (Browne ve 

ark.2011; Sharma ve Chatterjee,2017) ve tatlı su (Lechner ve ark,2014; Klein ve ark 2015; Hurley ve ark 2018) 

üzerine tonlarca araştırmaya kıyasla, az sayıda çalışma toprakların MP kirliliği üzerine (Zhou ve ark 2016; 

Crossman ve ark 2020) odaklanmıştır. 

Yeraltı suyu toprakla yakından ilişkilidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile MP'lerin topraktan yeraltı sularına 

dikey olarak taşındığını kanıtlamıştır (Bl¨asing ve Amelung,2018; Guo ve ark 2020). Bununla birlikte, yeraltı 

sularında MP'ler üzerine yapılan araştırmalar topraktakinden bile daha azdır.  

İçme suyundaki MP'lere ilişkin araştırmaların çoğu, yüzey suyu kaynaklı olana odaklanırken (Kirstein ve ark 

2021), şişelenmiş su (Mason ve ark 2018; Schymanski ve ark 2018) veya içme suyu olarak kullanılan yeraltı 

sularının (kuyular, kaynaklar, içme suyu çeşmeleri ve musluklar) MP'ler üzerine yapılan çalışmaların sadece 

birkaçını oluşturmaktadır (Panno ve ark 2019; Shruti ve ark 2020).  

Yakın zamanda yeraltındaki MP kirliliğine ilişkin birkaç araştırma yayınlansa da, bunların çoğu yalnızca 

MP’lerin, akıbeti ve taşınımı, oluşturacağı riskler, etkiler veya analitik yöntemler üzerinde farklı vurgulara sahip 

olan topraklardaki MP'ler hakkındadır (Zhou  ve ark 2020; Möller ve ark 2020; Xu ve ark 2020). Yeraltındaki 

MP kirliliğine ilişkin araştırmayı teşvik etmek için, oluşumlarının, akıbetlerinin ve etkilerinin derinlemesine 

analizlerine dayalı olarak hem toprakta hem de yeraltı suyunda MP'lerin kapsamlı bir incelemesini yapmak kritik 

öneme sahiptir. 

Bu çalışma, MP'lerin hem toprakta hem de yeraltı sularında oluşumları, kaynakları ve etkileri hakkındaki en son 

bilgilerin bir incelemesini sunmaktadır. Spesifik olarak, bu çalışma toprak ve yeraltı sularında MP kirliliğinin 

karakteristiği başlığı altında; dağılım ve yayılımı, toprak ve yeraltı sularında kaynakları ve literatürde bugüne 

kadar yapılmış olan araştırma sonuçlarını içermektedir. 

2. TOPRAKTA VE YERALTI SULARINDA MP KİRLİLİĞİNİN KARAKTERİSTİĞİ 

2.1. Mekânsal dağılım ve bolluk 

Yüzey suyu ve sedimanlarla karşılaştırıldığında, toprakların ve yeraltı sularının MP kontaminasyonu üzerine çok 

az çalışma mevcuttur (Xu ve ark 2020; Xu C ve ark 2020). Yeraltında MP'lerin oluşumunu daha iyi anlamak için, 

MP'lerin toprak ve yeraltı sularındaki mekansal dağılımı önemlidir. Bugüne kadar yeraltındaki MP’ler 

hakkındaki araştırmaların çoğunun Çin'de yürütüldüğü tespit edilmiştir.  

MP oluşum araştırmaları için toprak örneği türleri, tarımsal (ör. tarım arazisi, sera, meyve bahçesi ve otlak 

toprakları) ve tarım dışı topraklar (ör. arazi, kumlu ve orman toprakları) olarak ayrılmalıdır. Bunlar arasında 
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bugüne kadar en sık örnek alınan tür, tarım topraklarıdır. MP ile kirlenmiş toprakların çoğu, özellikle Çin ve 

Avrupa için yoğun tarım alanlarına yakın olduğu gözlemlenmiştir.  

Huang ve ark. (2020), Çin'in Shihezi, Xinjiang bölgesindeki pamuk ekilmiş bir tarım arazisinde, plastik 

malçlama filmi nedeniyle MP içeriklerinin 1075,6 adet /kg kadar çıktığını tespit etmişlerdir. Çin'in Jiangsu 

Eyaletindeki tarım arazisi topraklarının MP konsantrasyonları 420 ila 1290 adet /kg (Li ve ark 2019) arasında ve 

Çin'in Zhejiang Eyaleti, Hangzhou Körfezi'ndeki malçlanan ve malçlanmayan tarım arazisi topraklarının (10 cm 

derinlik) MP konsantrasyonları sırasıyla 571 ve 263 adet /kg olarak tespit edilmiştir. Chen ve ark.(2020), Çin'in 

Wuhan kentindeki sebze tarım arazilerinde kuru ağırlık olarak 320 ila 12.560 adet /kg (5 cm) arasında değişen 

bol miktarda MP bildirmişlerdir. Çin'deki tarım topraklarındaki MP kirliliği, doğrudan tarım arazilerine 

uygulanan plastiklerden (Corradini ve ark 2019; Crossman ve ark 2020), Yangtze Nehri çevresindeki hızlı 

büyüyen şehirlerin (örn. Şangay, Hubei ve Nanjing)  özellikle arıtılmamış ve arıtılmış atık sularının bir kısmının 

tarımsal sulamada kullanılmasından kaynaklandığı ortaya konulmuştur (Bl¨asing ve Amelung,2018; Zhou  ve ark 

2020; Zhou ve ark 2020b). Zhang ve ark. (2018), kuzeybatı Çin'deki Lös Platosu bölgesinde tarım, meyve 

bahçesi ve sera topraklarında sırasıyla 40–100, 120–320 ve 80–100 adet /kg MP konsantrasyonları 

bildirmişlerdir. Du ve ark.(2020), Çin'in Hebei Eyaletinde 10 cm derinlikte karışık toprak türlerinde (endüstriyel, 

konut ve ormanlık topraklar) MP kirliliği tespit etmişlerdir. 

Piehl ve ark.(2018), Almanya, Franconia'da bulunan tarım arazilerinde kuru ağırlık olarak 0,34 (0-1,25) 

adet/kg'de düşük bir MP bolluğu bildirmişlerdir. Kore'nin Yongin banliyösünde, tarım arazilerinde MP 

konsantrasyonları (5 cm derinlik) 160 (pirinç ekimi), 81 (malçlama), 1880 (sera içi) ve 1302 (sera dışı) adet/kg 

olarak tespit edilmiştir (Kim ver ark.,2020).  

Topraklardaki en yüksek MP bolluğu Madrid, İspanya'da (tarım topraklarında ortalama olarak 302000 adet/kg), 

ardından Wuhan, Çin'de (ormanlık, sebze ve boş arazi topraklarında 2,2 × 10 5 adet/kg) ve Danimarka'da ( 

Çamursuz tarım topraklarında 236000 adet/kg) rapor edilmiştir.   

Asya (ör. Çin, Kore ve Hindistan), Avrupa (ör. Almanya, İspanya, İsveç ve Danimarka), Kuzey Amerika (ör. 

ABD, Meksika ve Kanada) gibi birçok büyük kıtanın topraklarında MP kontaminasyonu tespit edilmiştir. Tüm 

bu bulgular, MP kirliliğinin topraklarda yaygın olarak küresel bir dağılımı olduğunu göstermektedir. 

Bugüne kadar, yeraltı sularındaki MP kirliliğine ilişkin araştırmalar hala sınırlıdır ve en sık örnekleme türü, 

yeraltı suyu bazlı olan musluk/içme suyudur. Strand ve ark. (2018), Danimarka'daki musluk suyunda litre başına 

0,3 adet/L MP tespit etmişlerdir. Almanya, Holdorf'taki yeraltı suyu kuyularında (30 m) ve içme suyu arıtma 

tesislerinde düşük sayıda MP (0,0007adet/L) tespit edilmiştir (Mintenig ve ark 2019). Meksika'daki metro 

istasyonlarının çevresindeki halka açık içme suyu çeşmelerinde, MP içeriklerinin 18 ± 7 adet/L (Shruti ve ark 

2020) olduğu, diğer yeraltı suyu MP çalışmalarından en az birkaç kat daha yüksek olduğu tespit edilmiştir 

(Mintenig ve ark 2019; Kirstein ve ark 2021). 
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Kirstein ve ark. (2021), İsveç'in Skåne kentinde içme suyundaki MP konsantrasyonlarını ölçmüler ve 0.174adet/L 

MP rapor etmişlerdir. Topraktakine benzer şekilde, günümüzde farklı alanlardaki yeraltı sularında MP varlığına 

ilişkin araştırmalar kritik bir ihtiyaçtır. 

2.2 Mikroplastik Kaynakları 

2. 2.1. Toprakta mikroplastik 

MP'ler farklı kaynaklar ve yollardan toprağa girebilirler. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda topraklardaki 

MP'lerin baskın kaynakları arasında atık su çamuru, organik gübreler, kompost ve tarımsal plastik malç filmleri 

bulunmaktadır (Xu C ve ark,2020; Zhou  ve ark 2020). 

MP'lerin yaklaşık %99'u atık sudan verimli bir şekilde giderilebilir ve arıtma çamurunda birikebilmektedir 

(Corradini ve ark 2019). Çamur, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (USEPA) standartlarına göre 

işlendiğinde, biyosolidler olarak yeniden adlandırılır ve gübre olarak da kullanılabilmektedir. ABD'de, yılda 300 

bin tona kadar MP, biyosolidlerin arazi uygulaması yoluyla tarım arazisi topraklarına girmektedir (Nizetto ve 

ark.,2016). MP'lerin biyokatı maddeler ve tarım toprakları arasında taşınabileceği kabul edilmektedir (Crossman 

ve ark,2020).  

Yapılan çalışmalar ile organik gübreler için MP'lerin varlığı da doğrulanmıştır (895adet/kg'a kadar) (Weithmann 

ve ark 2018). Bu nedenle, çamur ve organik gübreler uygulanırken, MP'lerin ve bunlarla ilgili inorganik ve 

organik kirleticilerin kütle transferinden kaynaklanan potansiyel güvenlik sorunları da dikkate alınmalıdır 

(Crossman ve ark ,2020).  Bläsing ve Amelung (2018), organik bir gübre olarak kompost için, yıllık 35 

ton/hektar kompost uygulama oranına göre 0,08 ila 6,3 kg/hektar arasında değişen bir plastik girdisi tahmin 

etmişlerdir.  

Topraklardaki diğer bir önemli MP kaynağı, toprak nemini tutma, erozyonu önleme ve ekin verimini iyileştirme 

için yaygın olarak kullanılan tarımsal plastik malçlama filmleriyle ilişkilendirilebilmektedir (Qi ve ark,2020; Lİu 

ve ark, 2014). 

Liu ve ark. (2018), Çin'in Şanghay banliyösünde plastik malçlama filmiyle kirlenmiş tarım arazisi topraklarında 

78 adet/kg (sığ) ve 62.5 adet/kg MP (derin) tespit etmişlerdir. Ayrıca, Huang ve ark.(2020), Çin genelinde 384 

toprak örneğinden alınan verilere göre, malçlama filmleri ile topraklardaki MP bolluğu arasında doğrusal bir 

ilişki olduğunu bulmuşlardır. Kapsamlı toprak kalitesi değerlendirildiğinde, plastik malç toprakta MP kirliliğine 

neden olduğu ve bunun önemli bir faktör olarak düşünülmesi gerektiği ortaya konulmuştur(Qi cve ark,2020). 

Topraklardaki MP kirliliğinin diğer kaynakları ise, düzensiz depolama ve kentsel katı atığın yasa dışı boşaltımı, 

atmosferik birikim, atık su ve taşkınla sulama, lastik aşınması, yüzey akışı ve plastik parçalanmasıdır (Zhou ve 

ark.,2020b; Bl¨asing ve Amelung,2018). 

2.2.2. Yeraltı suyunda mikroplastik  
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Şimdiye kadar, sadece birkaç çalışma yeraltı sularındaki MP kontaminasyonunu araştırmıştır, bu yüzden ana 

kaynakların belirlenmesi oldukça zordur. Bununla birlikte, mevcut veriler, toprak göçü, tarımsal alanlar 

depolama sahası sızıntı suları, atık su deşarjları, yüzey suları, ve antropojenik faaliyetlerin, özellikle endüstriyel 

faaliyetlerin, yeraltı sularındaki MP kirliliğinin ana kaynakları/nedenleri olabileceğine işaret etmektedir(Ganesan 

ve ark 2019;Panno ve ark, 2019; Selvam ve ark 2021). Burada, yalnızca yüzey suları, atık su deşarjları /toprak 

göçü ve tarımsal alanların, yeraltı sularındaki MP'lerin ana kaynakları ve yolları olarak tartışılmaktadır. 

Toprak göçü ve tarımsal alanlar  

Topraktaki MP'ler, dikey taşıma dahil olmak üzere çeşitli yollarla yeraltı suyuna girebilir (Ganesan ve ark 2019; 

Selvam ve ark 2020). Birkaç çalışma, topraklardaki MP'lerin çeşitli koşullar altında yeraltı suyuna girmek için 

vadoz bölge boyunca su akışıyla salınabileceğini ve taşınabileceğini göstermiştir (Dong ve ark.,2021;Wu ve 

ark,2020). MP'lerin özelliklerinin (örneğin, boyut, hidrofobiklik, şekil ve yoğunluk), toprak ortamının (örneğin, 

iyonik güç, zeta potansiyeli, doku, doyma durumu, sedimantasyon, gözenek boyutu, sıcaklık, nem, pH ve OM) 

ve su akışının (örneğin, hız, iyonik bileşim, iyonik güç, pH ve doğal organik madde konsantrasyonu), koloidal ve 

nano boyutlu MP'lerin toprakta ve yeraltı suyunda tutulmasını, salınmasını ve taşınmasını güçlü bir şekilde 

etkilediği ortaya konulmuştur(Wu ve ark, 2020; Bl¨asing ve Amelung,2018) Ek olarak, temel spekülatif akıl 

yürütme, yüksek yoğunluklu MP'lerin yanı sıra nanoplastiklerin (NP'ler) muhtemelen topraklardan en azından sığ 

yeraltı suyu akiferlerine girebileceğini öne sürmektedir. 

MP'ler ağır metalleri (özellikle Cd, Cr, Cu, Ni, Pb ve Zn), organik kirleticileri (ör. polisiklik aromatik 

hidrokarbonlar, poliklorlu bifeniller ve organoklorlu pestisitler) ve antibiyotikleri adsorbe edebilir (Gao ve 

diğerleri, 2020). Çevrede biriken MP'lerin, UV ışımasına ve ayrışma işlemlerine maruz kalmasıyla daha küçük 

boyutlara ayrışması ve dolayısla adsorban kapasitesi gelişmesi gerçekleşir. Tarımsal toprakta MP'lerin varlığı, 

bazı yenilebilir sebzelerin fiziksel aktivitelerinin çeşitliliğini etkilemektedir (Campanale ve ark, 2022). 

Yüzey suları ve Atıksu deşarjı 

Atıkların yanlış yönetimi ve atık su arıtma tesislerinden (AAT) arıtılmış suların deşarjı, yüzey sularındaki yaygın 

MP kaynaklarıdır (Barchiesi ve ark, 2020). Araştırmalar, bazı durumlarda analiz edilen boyut 25 μm'den büyük 

olsa bile, atık sularda daha küçük boyutlu MP fraksiyonlarının daha yüksek konsantrasyonuna işaret 

etmişmektedir (Xu ve ark, 2020; Edo ve ark, 2020). Raju ve ark. (2020), 38 ile 1,5 μm arasındaki boyut 

aralığının, Avustralya AAT atıklarındaki MP'lerin yaklaşık %20'si oluşturduğunu belirlemişlerdir. 

Akarsular, nehir yatağının dikey sızıntısı boyunca akiferleri besleyerek, yeraltı sularına mikroplastikleri 

taşıyabilmektedirler. Yüzey suyundan yeraltı suyuna akış hızı, havzanın hidrojeolojik konumuna ve mevsimsel 

eğilimlere göre değişken olsa da, yüzey suları besledikleri akiferlere kirletici taşıma kapasitesine sahiptirler 

(Sophocleous, 2002). 
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Azaltılmış bir akışla karakterize edilen yarı kurak alanlar ve dağ eteği bölgeleri, MP'lerin kirlenmesine karşı daha 

savunmasızdır. Bu nedenle, akarsuların ve nehir yataklarının akış rejimi dikkate alınması gereken hassas bir 

parametredir. Kıyı şeridi, MP’lerin taşınmasının bir başka kaynağı olmakla birlikte, deniz suyu girişimiyle 

MP’ler, kıyıdaki gözenekli akiferlere sızabilmektedirler (Li ve ark, 2021).  

Literatürde birkaç araştırmacı, MP'lerin kirlenmesini hidrojeolojik çerçevede değerlendirmek için yeraltı suyunu 

analiz etmişlerdir. Seçilen makalelerin ana özellikleri, karşılık gelen hidrojeolojik bilgilerle birlikte Tablo 1'de 

özetlenmiştir. Diğer araştırmalar, hidrojeolojik bilgi olmadan su kuyularından toplanan yeraltı sularında MP 

oluşumuna ilişkin verileri içermektedir. 

 

Tablo 1. Yeraltı sularında MP tespiti ile ilgili bilimsel makalelerin özeti. MP türleri: PE = polietilen, PP = 

polipropilen, PS = polistiren, PA = poliamid, P =polyester, PET = polietilen tereftalat, PVC = Polivinil 

klorür, ABS = akrilonitril bütadien stiren. 

Kaynak  Ülke Akifer 

Tipi 

Analiz tekniği MP 

konsantrasyonu 

MP 

tipi 

Ek bilgiler 

Panno ve 

ark., 

2019 

ABD Karstik 

akifer 

gaz 

kromatografisi 

kütle 

spektrometresi, 

mikroskop ile 

gözlem 

Ort 7 adet/L PE Numuneler 0,45 μm filtre 

kullanılarak filtrelendi Yeraltı 

suyunda tespit edilen MP liflerinin 

boyutu daha küçüktü (<1,5 mm) 

veya 

yüzey su kütlelerinden toplananlara 

benzer 

Johnson 

ve ark. 

2020 

UK Karbonat 

ve 

kumtaşı 

FTIR Genelde 1 

adet/m3 az 

ABS, 

PE, 

PS 

10 μm paslanmaz çelik filtreler 

kullanılarak filtrelenen 

numunelerde 25 μm'den yüksek MP 

parçaları tespit edildi. 

Selvam ve 

ark., 

2021 

Hindistan Kıyı 

akifer 

FTIR 0.0 -4.3 adet/L PA, 

PE, P 

50 μm paslanmaz çelik filtreler 

kullanılarak filtrelenen 

numunelerde 0,12 ile 2,5 mm 

arasında tespit edildi. 

Samandra 

ve ark 

2022 

Avustralya alüvyal 

serbest 

akifer 

LDIR ortalama 38 ± 

8 adet /L 

PE, 

PP, 

PS 

and 

PVC 

Alüvyal tortullar ağırlıklı olarak 

kum, çakıl ve kilden oluşur. 

Delikler örneklemeden önce 

temizlenmedi. Numuneler, 

paslanmaz çelik bir kova 

kullanılarak toplandı. 15 μm 

polikarbonat filtre kağıdı 

kullanılarak filtre edilen örnekler. 

 

Zhou ve ark. (2021), yaptıkları çalışmada mikroplastik kirliliğinin, yağış ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu ve 

bunun, mikroplastiklerin infiltrasyon yoluyla toprak gözeneklerinden aşağı doğru taşınmasıyla sonuçlandığını 

bildirmişlerdir. Goeppert ve Goldscheider (2021), Almanya'daki Yukarı Ren Vadisi'ndeki 3,1 ila 200 m 

arasındaki mesafelerde alüvyal bir akiferde 1-5 µm'lik mikroplastik parçacıkların önemli miktarlarda 

taşınabileceğini tespit etmişlerdir. Nizzetto ve ark. (2016), ise bir simülasyon aracı (the INCA-Contaminants 
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model) geliştirerek, topraktaki daha küçük mikroplastiklerin (< 0,2 mm) sonunda sığ yeraltı sularına taşınacağını 

raporlamışlardır. 

2.3. Mikroplastiklerin toprak ve toprak canlılarına etkileri 

İçsel toksisitelerinin yanı sıra (Zhang ve diğerleri, 2022), MP'ler her halükarda diğer kirleticilerin kaynağı, 

taşıyıcıları ve biriktiricileri rolünü oynayabilir ve sonuç olarak çevresel göstergeler olarak kullanılma 

potansiyeline de sahiptirler ve yeraltı suyu kalitesi hakkında da bilgi sağlarlar (Ma ve diğerleri, 2020).  

Topraklardaki MP'ler toprağın, kütle yoğunluğu (KY), su tutma kapasitesi (STK), suya dayanıklı agregasyon 

(SDA), geçirgenlik ve gözeneklilik gibi fizikokimyasal özelliklerini etkileyebilir (Zhou ve ark 2020). Ayrıca, 

enzimler (örn. floresein diasetat hidrolaz (FDAse), üreaz,) besin döngüleri ve toprağın biyokimyasal özellikleri 

MP'lerden etkilenebileceğini ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, MP'lerin toprak özellikleri üzerindeki 

etkilerine ilişkin araştırma henüz erken bir aşamadadır. Bu nedenle, MP'lerin toprak özellikleri üzerinde olumlu 

mu yoksa olumsuz etkilere mi sahip olduğunu bilmek için daha fazla araştırmaya gerek vardır.  

Solucanlar, collembolan (bahar kuyrukları), izopodlar, nematodlar, akarlar, salyangozlar ve fareler.  toprakta 

MP'lerin etkisi altında bulunmuştur (Zhou ve ark 2020). Bunlar arasında, solucanlar en sık çalışılan türlerdir ve 

MP'lerin solucanlar üzerindeki olumsuz etkileri arasında büyüme inhibisyonları, bağırsak hasarı, kilo kaybı, ölüm 

artışı, bağışıklık tepkisi, üreme sorunları ve mikrobiyal aktivite değişimleri yer almaktadır (Zhou ve ark 2020;Li 

ve ark 2020).   

Huerta Lwanga ve ark. (2016), kumlu topraklardaki solucanlar üzerinde %0.2 ~ 1.2'lik bir konsantrasyonda (kuru 

toprakta ağırlık/ağırlık) PE-MP'lere 14 ila 60 gün maruz bıraktıkları çalışmalarında, solucanlar üzerinde olumsuz 

etkilerini (örneğin, büyüme inhibisyonu ve ölüm oranı artışı) rapor etmişlerdir. Song ve arkadaşlarının 2019, 

yaptıkları bir çalışmada da topraktaki PET-MPlerin salyangozlar üzerine olumsuz etkilerini rapor etmişlerdir.  

3. SONUÇ 

Küresel olarak artan plastik tüketimi ve uygun plastik atık yönetimlerinin olmaması nedeniyle MP kirliliğinin 

uzun süre devam edeceğine şüphe yoktur. Toprakta ve yeraltı sularında MP kirliliğine ilişkin araştırmaların 

artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu çalışma gelecekteki araştırmaları desteklemek için, yeraltı suları 

ve yeraltı sularının bağlantıda olduğu toprak sistemindeki MP kirliliğinin özellikleri, kaynakları ve etkileri 

hakkındaki mevcut bilgileri ve çalışmaları özetlemektedir. 

Topraktaki MP kirliliği üzerine çalışmalarda yoğun olarak tarımsal topraklar araştırılmış olup, bugüne kadar 

yapılan çalışmalarda en yüksek MP konsantrasyonuna sahip toprak İspanya Madrid’te rapor edilmiştir. 

Yeraltı suyu için, musluk suyu en sık çalışılan numune türüdür ve ortalama MP kontaminasyon seviyesi < 4 adet 

/L'dir. Parçacık boyutu < 1 mm olan PET ve PE'den oluşan lifler ve fragmanlar, yeraltı sularında en sık gözlenen 

MP türleridir. Biyosolidlerin ve kompostun arazi uygulaması, plastik malçlama filmleri ve atıksu deşarjları 

toprakta MP kirliliğine sebep olmaktadır. Topraktan infiltrasyon yoluyla MP’ler yeraltı sularına ulaşabilmektedir. 
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Bu sebepten, toprak sadece bir mikroplastik havuzu değil, aynı zamanda yeraltı suları için bir potansiyel 

mikroplastik kaynağıdır.  

Tatlı su kaynağı olarak, önemli bir yere sahip olan yeraltı sularının, mikroplastik kirliliğine maruz kaldığı 

ortadadır. Yapılacak olan çalışmalar ile yeraltı sularında MP'lerin oluşumları, dağılımları, kaynakları ve toprak/ 

yeraltı su sistemlerine etkilerinin açıkça ortaya konulması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  
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ÖZET 

Poliamid-6 (PA-6), polikondensatlar grubundan yarı kristal bir polimer olup; tekstil, ambalaj ve otomotiv 

endüstrisinde kullanılmasını sağlayan üstün mekanik özellikleri, işlenebilirliği ve kimyasal direnci nedeniyle 

mühendislik termoplastikleri olarak da bilinmektedir. Nanopartiküllerin kullanımı, PA-6'nın özelliklerinin 

geliştirilmesi için yenilikçi bir yaklaşımdır. Nanokiller, bir nanometre kalınlığa ve yüksek yanal boyutlara sahip 

oldukları için PA-6 ile en çok çalışılan nanoparçacıklardır. Nanokillerin yüksek boy-en oranları, polimer matris 

ile yüksek etkileşimi mümkün kılarak, böylece matrise büyük miktarda stres aktarılabilir ve PA-6’nın mekanik, 

reolojik ve bariyer gibi birçok özelliğini geliştirir. Bu çalışmada, PA-6 ve farklı yüklemelerdeki (ağırlıkça %2, 5 

ve 8) ticari bir nanokil, çift vidalı ekstrüder kullanılarak eriyik harmanlanmıştır. Nanokompozitlerin viskoelastik 

özellikleri, rotasyonel reometre ile değerlendirilmiş ve sonuçlar, nanokil yüklemesi ile nanokompozitlerin 

kompleks viskozite ve modülünde gelişme olduğunu göstermiştir. Mekanik özellikler, PA-6’a göre 

nanokompozitlerin daha yüksek çekme modülü ile nanokillerin PA-6 matrisine güçlendirici olarak katkıda 

bulunduğunu, nanokillerin kırılgan yapısının ise nanokompozitlerin gerilmesinde önemli azalmalara yol açtığını 

göstermiştir. Termal özelliklerle ilgili olarak nanokilin PA-6'ya eklenmesi, iki erime piki olarak DSC 

termogramlarından da gözlemlenen polimorfizme yol açmıştır. Nanokompozitlerin camsı geçiş (Tg) ve erime 

sıcaklıklarının (Tm) ciddi bir değişiklik göstermemesi, nanokilin PA-6'nın erime davranışı üzerinde büyük bir 

etkisinin olmadığını düşündürmektedir. Nanokilin çekirdekleştirici ajan etkisinden dolayı nanokompozitlerin 

kristalliği nanokil yüklemesi ile artmıştır. Son olarak, nanokompozitlerin bozunma başlangıç sıcaklığı (Tonset) 

nanokilin yapısındaki organik modifiye edici surfaktanın düşük termal stabilitesine bağlı olarak nanokil 

konsantrasyonu ile orantılı olarak azalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Poliamid-6, Nanokil, Nanokompozitler, Mekanik Özellikler 

THE EFFECT OF NANOCLAY LOADING ON THE PROPERTIES OF POLYAMIDE-6 

ABSTRACT 

Polyamide-6 (PA-6)  is a semi-crystalline polymer from polycondensates group and also known as an 

engineering thermoplastic due to its superior mechanical properties, processability and chemical resistance which 

enable it to be used in textile, packaging and automotive industry. To further improve the properties of PA-6, use 

of nanoparticles is an innovative approach. The nanoclays are the most studied nanoparticles with PA-6, since 

they have one nanometer thickness and high lateral dimensions. The high aspect ratios of the nanoclays enable 

increased interaction with the polymer matrix thus a large amount of stress can be transferred to the matrix and 
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improves many properties such as mechanical, rheological and barrier of PA-6. In this study, PA-6 and a 

commercial nanoclay at different loadings (2, 5 and 8 wt%) were melt-compounded by using a twin-screw 

extruder. The viscoelastic properties of the nanocomposites were assessed by a rotational rheometer and the 

results showed the enhancement in the complex viscosity and modulus of the nanocomposites with nanoclay 

loading. The mechanical properties indicated that the nanoclay contributed as a reinforcer to PA-6 matrix with 

higher tensile modulus of the nanocomposites than base PA-6, while the brittle nature of the nanoclays resulted 

into severe reductions in strain of the nanocomposites. With regard to thermal properties, the incorporation of 

nanoclay into PA-6 led to polymorphism which was also observed from DSC thermograms with two melting 

peaks. The glass transition (Tg) and melting temperatures (Tm) of the nanocomposites did not show a remarkable 

change suggested that the nanoclay had no profound effect on the melting behaviour of PA-6. The crystallinty of 

the nanocomposites increased with nanoclay loading due to nucleating agent effect of the nanoclay. Lastly, onset 

decomposition temperature (Tonset) of the nanocomposites decreased proportionally the concentration of the 

nanoclay that can be attributed lower thermal stability of the organomodifier surfactant in the structure of the 

nanoclay. 

Keywords: Polyamide-6, Nanoclay, Nanocomposites, Mechanical  

1. INTRODUCTION 

Polyamide-6 (PA-6) or Nylon-6 is a semi-crystalline polymer from polycondensates group and usually known as 

an engineering thermoplastic due to its improved mechanical properties, processability and chemical resistance 

which enable it to be used in textile, packaging and automotive industry (Marney et al., 2008). To further 

improve the properties of PA-6, use of nanoparticles is an innovative approach. The nanoclays are the most 

studied nanoparticles with PA-6, since they have one nanometer thickness and high lateral dimensions. The high 

aspect ratios of the nanoclays enable increased interaction with the polymer matrix thus a large amount of stress 

can be transferred to the matrix and improves many properties such as mechanical, rheological and barrier of PA-

6 (Peters, 1998).  Montmorillonite shows a hydrophilic character which makes its use difficult with organic 

polymers. To overcome this, organic modification of montmorillonite is necessary and carried out by cation 

exchange with quaternary ammonium salts (Ray, 2013). Polymer silicate nanocomposites have been studied 

since the 1950s, however the development of these materials remained limited over many years due to the poor 

dispersion of the clay within the polymer matrix. Toyota researchers proposed organic modification of clay to 

enhance dispersion and developed the first polymer nanocomposite via polymerisation of caprolactam with 

organomodified nanoclay (organoclay). After that breakthrough, the interest in polymer silicate nanocomposites 

sky-rocketed (Peters, 1998). 

The structures of polymer/organoclay nanocomposites are generally divided into three main types: intercalated, 

flocculated and exfoliated. In intercalated structure, limited polymer chains are penetrated into the layers of clay. 
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Flocculated structure is conceptually similar to intercalated structure however silicate layers are found in a 

flocculated state as a result of edge-edge interactions between the platelets. A complete and uniform dispersion of 

silicate layers within polymer matrix is observed in exfoliated structure. This structure is critical to achieve 

enhanced properties at very low filler loadings (Ray, 2013). The degree of exfoliation is influenced by organic 

modification of the nanoclay, processing type and conditions. 

A variety of methods have been used for the preparation of polymer nanocomposites including in-situ 

polymerisation, solution intercalation and melt intercalation (Averous and Pollet, 2012). However of the three 

techniques, melt intercalation method where polymer and nanoclay are mixed in the melt state has been widely 

used to produce polymer silicate nanocomposites due to its convenience for larger applications in the industry 

(Friedrich and Breuer, 2015).  

In this study, PA-6 and a commercial nanoclay at different loadings (2, 5 and 8 wt%) were melt-compounded by 

using a twin-screw extruder. The effects of nanoclay loading on the rheological, mechanical and thermal 

properties of the nanocomposites were investigated. 

2. RESEARCH AND FINDINGS 

2.1. Experimental Studies 

PA6 was grade Akulon F-136 purchased from DSM. It is specified as having a melt temperature of 235 °C and a 

nominal melt viscosity of 2250 Pa.s at 260 °C. As the nanoclay used in the study, Cloisite 30B (C30B) is an 

organomodified montmorillonite and was supplied from Southern Clay Products Inc., USA. It is modified by 

methyl, tallow, bis-2-hydroxyethyl, quaternary ammonium surfactant and has a density of 1,980 kg/m
3
, a cation 

exchange capacity of 0.90 meq/g clay, and a large specific surface of 970 m
2
 /g. The melt compounding was 

carried out by using a 19 mm (L/D=28) co-rotating twin extruder from Baker Perkins (APV MP19TC). This 

extruder was configured with six zones (conveying – mixing –conveying – mixing – conveying – high shear 

pumping) with screws in the mixing zones fitted with angled paddles (30
o
, 60

o
 and 90

o
) to ensure dispersive 

mixing following the distributive mixing created by the high shear conveying zones. In order to feed accurate 

amount of the PA6 and nanoclay into the extruder, each material was fed simultaneously and directly into the 

compounding screws using two separate screw feeders. Prior to melt compounding, the PA-6 pellets were dried 

in a vacuum oven at 80 
o
C for 9 h. The nanoclay was dried at a higher temperature of 110 

o
C for 12 h.The 

extruder was operated with a temperature profile set in the six zones from the hopper to the die at 230 
o
C, 260 

o
C, 

260 
o
C, 260 

o
C, 260 

o
C and 260 

o
C, respectively. The extrusion was conducted at 100 rpm screw speed, 

producing 2.25 kg/h of a continuous 3 mm diameter strand, water cooled immediately on exit in a 1.5 m long 

trough and then pelletized. The sample pellets were dried in a vacuum oven at 80 
o
C for 12 hours and then used 

for rheological, mechanical and thermal characterization.  
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Rheological measurements were carried out using a Malvern Bohlin CVO120 rheometer. A parallel plate 

geometry was used with a gap size of 1 mm and a plate diameter of 25 mm. Frequency sweep tests were then 

conducted across a frequency range of 0.1 to 100 Hz at 0.1% strain, which was obtained from amplitude sweep 

tests to determine the linear viscoelastic region. 

Differential Scanning Calorimetry (DSC) measurements were performed using a Discovery 

DSC from TA Instruments. The samples, no more than 10 mg, standard aluminum pans and 

lids were carefully weighted using a precision balance, then the samples encapsulated. The 

experiments were carried out in heat-cool-heat cycles (25 
o
C → 260 

o
C→ 25 

o
C →260 

o
C) at 10 

o
C/min under 

nitrogen purge at a flow rate of 50 mL/min. To erase thermal history, the second heating run was used to 

determine glass transition temperature (Tg), melting temperature (Tm) and crystallization temperature (Tc). The 

degradation and thermal decomposition of the samples were studied using a Discovery TGA from TA 

Instruments. Samples, weighting approximately 10 mg, were tested in the temperature range 25 
o
C to 600 

o
C, at a 

heating rate of 10 
o
C/min and purged with nitrogen at a flow rate of 50 mL/min. The mechanical properties of the 

extruded samples were measured at ambient conditions with a 20 kN tensile machine (Messphysik Beta) at a 

cross-head speed of 5 mm/min with the strain measured on dumbbell shaped testing specimens according to ISO 

37/4 test standard (middle section 12 mm long × 2 mm wide × 0.80 mm thick) using a video extensometer. The 

specimens were obtained by first moulding samples at 240 
o
C in a hydraulic press (Moore Ltd, UK) under 300 

MPa for 2 min. After cooling to 30 
o
C, the molded samples were cut into the dumbbell shape using a Metaserv 

Instrument. At least five samples were tested and average results with standard deviations were taken for each. 

2.2. Experimental Results 

It is known that an oscillation frequency sweep test gives important information about structural conditions of the 

materials. From this point of view, Figures 2.1 and 2.2 show complex viscosity and storage modulus of PA-6 and 

PA-6 nanocomposites at 2, 5 and 8% nanoclay contents as a function of frequency, respectively. As can be seen 

from Figure 2.1, the complex viscosity decreased with increasing frequency for all samples which indicated a 

typical shear thinning behaviour of polymers. PA-6 samples showed a pseudo-Newtonian behaviour at low 

frequencies while all nanocomposites showed a marked shear thinning behaviour with increasing nanoclay 

content. At all nanoclay contents, nanocomposites showed higher viscosity values than PA-6. The increase in 

viscosity with incorporation of nanoclay especially at low frequencies indicated polymer-particle, particle-

particle interactions and possible changes of the molecular structure of the polymer molecules. Increasing 

nanoclay content led to an increase in viscosity values and shear thinning behaviour of the nanocomposites. 

Similar observations on the effect of nanoclay were made by several researchers (Shah and Paul, 2004; Huynh, 

Benzarti and Duc, 2012; Entezam, Nozari, Mirjalili and Ali, 2015). 
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Figure 2.1. Complex viscosity as a function of frequency for PA-6 and PA-6 nanocomposites at different 

nanoclay loadings 

From Figure 2.2, it is observed that the storage modulus of all samples increased over the frequency as a function 

of elastic properties. The high frequencies which do not allow time for polymer chains to relax during oscillation 

resulted in increasing storage modulus trend of polymer samples over the frequency (Han, 2007). As expected, 

nanocomposites demonstrated pronounced changes in the storage modulus as a result of filler-polymer 

interactions. The storage modulus of nanocomposites increased gradually with nanoclay loading. These results 

suggest a larger extent of exfoliation occurred in nanocomposites with increasing nanoclay concentration which 

results in a higher number of particle-polymer interactions. 

 

Figure 2.2. Storage modulus as a function of frequency for PA-6 and PA-6 nanocomposites at different 

nanoclay loadings 

Tensile modulus data of PA-6 and PA-6 nanocomposites at 2, 5 and 8 wt% nanoclay loadings is shown in Figure 

2.3. Regardless of nanoclay content, nanocomposites showed higher tensile modulus than PA-6. The increase in 



436 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

the modulus of nanocomposites can be explained by high resistance imparted by the clay itself, larger extent of 

nanoclay dispersion and improved interaction between PA-6 matrix and the modifier of clay which decreased the 

interlayer adhesion and enhanced the compatibility with PA-6 via strong polar interactions (Phang et al., 2005; 

Isik, Yilmazer and Bayram, 2008). As described in the study by Mallakpour and Dinari (2013), the degree in the 

enhancement of the modulus is directly related to the aspect ratio and dispersion of the silicate layers. It can be 

also observed that nanocomposites showed significant increase in tensile modulus with increased nanoclay 

content. Similar observations were made by for PA-6/nanoclay nanocomposites by Fornes, Hunter and Paul, 

(2004), Shah and Paul, (2004), Gonzalez, Salazar, Rosa and Gonzalez, (2008). 

 

Figure 2.3. Tensile modulus for PA-6 and PA-6 nanocomposites at different nanoclay loadings 

Tensile strength data of PA-6 and PA-6 nanocomposites at 2, 5 and 8 wt% nanoclay loadings is shown in Figure 

2.4. As before, in all nanoclay loadings, nanocomposites showed higher tensile strength values than PA-6. The 

presence of clay particles into PA-6 matrix increases tensile strength as a significant portion of applied load may 

be carried by the clay particles (Ghanbari, Heuzey, Carreau and Ton-That, 2013). Besides, strong interactions 

between PA-6 chains and nanoclay may result such increase in tensile modulus of nanocomposites. With 

increased nanoclay loading and possible increased exfoliation of layered silicates which was observed by 

rheological tests, the nanocomposites at higher nanoclay concentrations showed enhanced tensile strength values.  
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Figure 2.4. Tensile strength for PA-6 and PA-6 nanocomposites at different nanoclay loadings 

Yield strain data of PA-6 and PA-6 nanocomposites 2, 5 and 8 wt% nanoclay loadings is shown in Figure 2.5. As 

expected, the introduction of clay particles to PA-6 matrix results in a reduction of the yield strain and more 

brittleness. In all nanoclay loadings, nanocomposites showed lower yield strain values than PA-6 and the yield 

strain decreased monotonously with increased nanoclay loading. Ghanbari, Heuzey, Carreau and Ton-That 

(2013) indicated that; lower elongation at break values of nanoclay nanocomposites can be attributed to presence 

of clay agglomerates which resulted in formation of microvoids thus triggered the crack propagation throughout 

the matrix. Coalescence of such microvoids and formation of large cracks caused brittle behaviour of the 

nanocomposites. 

 

Figure 2.5. Yield strain for PA-6 and PA-6 nanocomposites at different nanoclay loadings 

Thermal properties of PA-6 and PA-6 nanocomposites at different nanoclay loadings are summarised in Table 

2.1. In Figure 2.6, analysed nanocomposites demonstrated a shoulder in the melting endotherm, corresponding to 

the melting of γ (at around 207 
o
C) and α crystalline (at around 221 

o
C) phases (Garcia-Lopez, Fernandez, 
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Merino, Santaren and Pastor, 2010). These two major crystalline forms are known as a typical polymorphism 

feature of PA-6 and incorporation of nanoclay into PA-6 promotes the formation of the γ crystalline phase 

(Fornes and Paul, 2003; Xie et al., 2005). Accordingly, the lower melting peak is possibly associated with the 

presence of the γ phase which is a less perfect crystalline form of PA-6. In the case of the α crystalline form, a 

higher melting peak can be observed due to the more thermodynamically stable phase which could therefore 

enable improved mechanical properties compared to the γ crystalline phases (Logakis et al., 2009).  

From the overall view of the results summarised in Table 2.1, thermal properties of the samples were found to be 

less affected by the amount of nanoclay compared to rheological and mechanical test results. Regarding Tg values 

of samples, the increase in Tg with nanoclay loading can be ascribed to a restriction in the polymer chain mobility 

when there is an excess amount of nanoclay.  

As discussed earlier, all nanocomposites presented two melting peaks in the presence of nanoclay. The study by 

Liu, Qi, and Zhu (1999) reported similar findings on melt compounded PA-6 and PA-6/nanoclay nanocomposites 

having one and double melting peaks, respectively. The melting temperature (peak corresponding to α crystalline 

form where at around 221 
o
C) of nanocomposites slightly increased compared to those without nanoclay 

suggesting that the incorporation of nanoclay restricted polymer chain mobility. PA-6 crystallises in the γ phase 

when the thickness of separate clay platelets is about 1 nanometer (Fornes and Paul, 2003). This could explain 

the decrease in the lower melting peak temperature of nanocomposites after a critical nanoclay amount. At 8 wt% 

nanoclay loading, formation of clay agglomerates as a result of high loading retarded γ crystalline growth and led 

to such a decrease. 

Nanoclays are commonly known to serve as nucleating agents for polymer crystallisation (Maiti, Nam, Okamato, 

Hasegawa and Usuki, 2002). The nanoscale dispersion of clay enhances the growth of spherulites and therefore 

increases the crystallisation of the polymer (Sharma, Joshi and Jain, 2012; Morales, De Paiva, Zattarelli and 

Guimaraes, 2012). In Table 2.1, the nanocomposites showed a higher degree of crystallinity and higher 

crystallisation temperature compared to PA-6 due to the nucleating effect of the nanoclay. With increased 

nanoclay loading, the crystallinity of nanocomposites gradually decreased. The reason of this behaviour may be 

attributed to the retarding on crystal growth when the nanoclay loading was increased. At high clay loadings, the 

clay platelets restrict chain mobility and space for crystalline growth (Fornes and Paul 2003, Garcia-Lopez, 

Fernandez, Merino, Santaren and Pastor, 2010). 

Another point to be considered is the descending trend in the onset temperature of the nanocomposites. 

Nanocomposites are prone to more thermal degradation in the presence of organomodifier on the clay, therefore 

the decomposition of the compound showed consistency with nanoclay loading. 
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Table 2.1. Thermal properties of PA-6 and PA-6 nanocomposites at different nanoclay loadings  

Sample Tg                      

(
o
C) 

Tm                     

(
o
C) 

Tc              

(
o
C) 

Xc 

(%) 

Tonset 

(
o
C) 

PA6  53.7 221.1 188.4 20.2 397.9 

PA6/2 NC 53.7 207.5/222.1 189.5 23.1 387.9 

PA6/5 NC 54.3 208.8/222.6 189.2 22.4 379.8 

PA6/8 NC 54.4 206.6/222.4 186.8 21.3 373.5 

  

 

Figure 2.6. DSC heating thermogram for PA-6 and PA-6 nanocomposites at different nanoclay loadings 

 

3. CONCLUSION 

 In the rheological analysis, at all nanoclay contents, nanocomposites showed higher viscosity and 

modulus values than PA-6. The increase in viscosity and modulus with incorporation of nanoclay 

especially at low frequencies indicated polymer-particle, particle-particle interactions and possible 

changes of the molecular structure of the polymer molecules. Increasing nanoclay content led to an 

increase in modulus and viscosity with a more remarkable shear thinning behaviour of the 

nanocomposites.  

 With regard to mechanical properties, nanocomposites showed higher tensile modulus than PA-6 and 

tensile modulus of nanocomposites increased with nanoclay content. In all nanoclay loadings, 

nanocomposites showed higher tensile strength values than PA-6 due to strong interactions between 
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polymer chains and nanoclay. The introduction of clay particles to PA-6 matrix results in a brittle 

structure and reduction of the yield strain.  

 Thermal properties of the nanocomposites were found to be less affected by nanoclay loading than those 

of mechanical and rheological. The increase in Tg was observed for the nanocomposites as a result of 

restriction in the chain mobility. Nanocomposites demonstrated a shoulder in the melting endotherm, 

corresponded to the melting of γ and α crystalline phases. The incorporation of nanoclay into PA-6 

promoted the formation of the γ crystalline phase. The nanocomposites showed a higher degree of 

crystallinity and crystallisation temperature compared to PA-6 due to nucleating agent effect of 

nanoclays. The nanocomposites showed lower the decomposition onset temperatures than PA-6 samples 

due to thermal degradation of the matrix. 
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ON THE EXPONENTIAL DECAY OF POROUS ELASTIC SYSTEM WITH MICRO-TEMPERATURES 

DAMPING 
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ABSTRACT 

In this paper, we consider a one-dimensional porous-elastic system with dissipation due to only micro-

temperatures.  

 

{utt=μuxx+bx,  Jtt=δxx-k1wx+bux-ξ,                wt=k3wxx-k2w-k1xt, 1 

 

We consider the following initial and boundary conditions: 

 

                u ., 0=u0x,   ut., 0= u1x, φ., 0=0x, t., 0= 1x, 

u0,t=u1, t=x0,t=x1, t=w0, t=w1, t=0   ∀t ≥0.            (2)  

 

It is worth mentioning that such a system with additional damping terms lacks exponential stability unless 

another damping mechanism is added. In this work, however, By using the energy method combined with 

multiplicative technique, we prove that the unique dissipation due to the micro-temperatures is strong enough to 

exponentially stabilize the system, but regardless of the wave speeds of the system χ or any other condition on 

the coefficients. Our result is new and improves previous results in the literature 

 

Keywords: Micro-temperatures, Porous elasticity, semi-group theory, exponential decay. 
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ÖZET 

Fosil yakıtların kullanımı sırasında küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunların en önemli kaynağı 

konumundaki sera gazı açığa çıkar. Açığa çıkan sera gazının miktarına ise karbon ayak izi denir. Atmosfere 

salınan sera gazları (Su buharı (H2O), karbondioksit (CO2), nitröz oksit (N2O), metan (CH4) ve ozon (O3) gibi 

gazların), dünyanın ortalama sıcaklığının artmasına sebep olur. Sera gazlarının atmosferin iç yüzeyini kaplayıp, 

güneşten gelen ışınların geri yansımalarını engelleyerek dünya üzerindeki sıcaklığı artırması, tehlike sinyalleri 

veren büyük bir iklim sorununa yol açmaktadır. 

Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin 

çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Karbon ayak izi iki ana parçadan oluşur: doğrudan (birincil) ayak izi ve 

dolaylı (ikincil) ayak izi. Birincil ayak izi, evsel enerji tüketimi ve ulaşım (söz gelimi araba ve uçak) dahil olmak 

üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının, ikincil ayak izi ise 

kullandığımız ürünlerin tüm yaşamın döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan 

dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür. Karbon emisyonlarını azaltmak için enerji verimliliğine yönelik önlemleri 

alınmalı, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı ve ormansızlaşmanın önlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Sera Gazları, Küresel Isınma, Karbon Ayak İzi. 

CARBON FOOTPRINT AND REDUCTION 

ABSTRACT 

During fossil fuel use, greenhouse gases are released, which are the most important source of problems such as 

global warming and climate change. The amount of greenhouse gases emitted is called a carbon footprint. 

Greenhouse gases emitted into the atmosphere (water vapor (H2O), carbon dioxide (CO2), nitrous oxide (N2O), 

methane (CH4) and ozone (O3)) cause the average temperature of the world to increase. Greenhouse gases 

prevent reflections of the sun's rays because they cover the inner surface of the atmosphere. They cause an 

increase in the Earth's temperature by preventing the reflection of the sun's rays, and cause a major climate 

problem, giving serious warnings. 
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The carbon footprint is a measure of the damage that human activities cause to the environment in terms of the 

amount of greenhouse gases produced, measured in units of carbon dioxide. Carbon footprint is composed of two 

parts as the primary and secondary carbon footprint. The primary carbon footprint (direct carbon footprint) is 

defined as the direct measurement of CO2 emissions which arise as the result of firing fossil fuels that are used 

for energy consumption and transportation. The secondary one (indirect carbon footprint) is the measurement of 

CO2 emissions that arise during the whole life cycle from being produced and consumed all the commodities. In 

order to reduce carbon emissions, energy efficiency measures should be taken, renewable energy sources should 

be used and deforestation should be prevented. 

Keywords: Climate Change, Greenhouse Gases, Global Warming, Carbon Footprint. 
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ÖZET 

Dünyada sanayi devrimiyle birlikte hızlı bir nüfus artışı olmuş, sanayide üretim için gerekli enerji fosil 

yakıtlardan sağlanmış olup, bu da yeraltı kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenmesine neden olmuştur. Fosil yakıt 

rezervlerinin gelecekte tükenecek olması, yenilenebilir enerji ve yeni hammadde kaynaklarının araştırılması 

zorunluluğunu getirmektedir. Yeraltı kaynaklarını hızla tükenmesi, çevresel problemler, birçok ülke için enerjide 

dışa bağımlılık gibi sorunlar, devletleri, alternatif enerji kaynakları araştırmak mecburiyetinde bırakmıştır. 

Türkiye’de de aynı durum geçerli olup enerjide ve hammaddede büyük oranda dışa bağımlılık durumu söz 

konusudur. İnsanoğlu, fosil yakıtlara alternatif olarak yeni enerji kaynakları arayışını sürdürmektedir. Alternatif 

enerji kaynakları üretmeye çalışıp, bu kaynakların yenilenebilir ve ekonomik olarak sürdürülebilir olması en 

temel önceliktir. Bu çalışmada enerji ve hammadde kaynağı olan biyoetanolün, farklı biyokütleler kullanılarak 

elde edilmesi ile üretilen biyoetanolün farklı biyokütlelerde ekonomik açıdan uygunluğu ve uygulanabilirliği 

araştırılmıştır. Biyokütle kaynağı olarak şeker ve nişasta bazlı olanlar kullanılarak üretilen biyoetanol, 

lignoselülozik kaynaklar kullanılarak üretilen biyoetanol ve algler kullanılarak üretilen biyoetanol araştırılmıştır. 

Biyoetanol üretimi için uygun hammadde kaynakları, biyoetanol üretim metotları ve üretimi sürecini 

hızlandıracak diğer güncel üretim metotları kıyaslaması yapılmıştır. Biyoetanol üretiminde hammadde olarak 

kullanılacak biyokütle seçiminde, üretimin yapılacağı bölgenin tarımsal faaliyetleri, seçilen hammaddenin 

ulaşılabilirliği, hammaddenin ekonomisi ve hedeflenen üretimi karşılayacak hammadde miktarını temin etmekte 

zorluk yaşanıp yaşanmayacağı gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, Biyoetanol Üretimi, Enerji. 

INVESTIGATION OF BIOETHANOL PRODUCTION FROM DIFFERENT BIOMASS SOURCES 

ABSTRACT 

With the industrial revolution, there has been a rapid population growth in the world, the energy required for 

production in the industry has been provided from fossil fuels, and this has caused the rapid depletion of 

underground resources. The fact that fossil fuel reserves will be depleted in the future necessitates the exploration 

of renewable energy and new raw material sources. The rapid depletion of underground resources, environmental 

problems, and foreign dependency in energy for many countries forced states to search for alternative energy 
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sources. The same situation is valid in Turkey, and there is a large amount of foreign dependency in energy and 

raw materials. Mankind continues to search for new energy sources as an alternative to fossil fuels. Trying to 

produce alternative energy sources and making these sources renewable and economically sustainable is the top 

priority. In this study, the economic feasibility and applicability of bioethanol, which is produced by obtaining 

bioethanol, which is a source of energy and raw materials, by using different biomass, in different biomass has 

been investigated. Bioethanol produced using sugar and starch based biomass sources, bioethanol produced using 

lignocellulosic sources and bioethanol produced using algae were investigated. Suitable raw material sources for 

bioethanol production, bioethanol production methods and other current production methods that will speed up 

the production process have been compared. In the selection of biomass to be used as raw material in bioethanol 

production, aspects such as the agricultural activities of the region where the production will be made, the 

accessibility of the selected raw material, the economy of the raw material and whether there will be difficulty in 

obtaining the amount of raw material to meet the targeted production should be taken into consideration. 

Keywords: Biomass, Bioethanol Production, Energy. 
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ÖZET 

Kubbe genellikle yarım küre şeklinde olup farklı amaçlar için kullanılmak üzere inşa edilen, yapıların üstünü 

örtmek için uygulanan geçiş elemanlardır. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar dünyanın birçok bölgesindeki 

toplumlar yapıların üzerine kubbe inşa etmişlerdir. Toplumların nüfuslarının artmasıyla birlikte insanlar hareket 

edecek daha geniş alanlara ihtiyaç duyulmuştur ve bu geniş alanların üstünü örtmek içinde daha büyük 

kubbelerin inşa edilmesi gerekmiştir. Kubbeler zaman içerisinde insanların ihtiyaçları doğrultusunda değişmiştir.  

Kubbenin yapısı ve şekli; toplumların içlerinde yaşadığı bölgenin coğrafyasına, mimari kültürüne ve dinsel 

inançlarına göre değişim göstermektedir. Sonuç olarak kubbeler içinde barındırdıkları farklı özellikler sayesinde 

bulunduğu coğrafyanın kimliğini oluşturmuştur.  

Kubbeler kendi ağırlığı ve kar yükleri gibi düşey kuvvetleri taşıyabilen eğrisel sistemler olup deprem gibi yatay 

kuvvetlere karşı çok dayanıklı değillerdir. Kubbelerde genellikle oluşan gelen hasarlar çevresel, yapısal ve insani 

etkilerden kaynaklanmaktadır. Kubbeler gerçekte eğilme, basınç ve çekme gerilmeleri gibi üç boyutlu kuvvetlere 

yani maruz kalsalar da, kubbelerde oluşan gerilme mekanizmaları basınç ve çekme kuvveti olarak kabul edilir. 

Kubbeler basınç ve çekme bölgesi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Çalışma kapsamında kubbenin 

tarihsel gelişimi, kubbenin gerilme mekanizmaları ve kubbe türleri araştırılmıştır. Mimari açıdan kubbe türleri 

olarak soğan, küresel, konsollu, jeodezik, oval, parabolik, çokgen, yelken, tabak ve şemsiye biçimli kubbeler 

incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kubbenin Tarihsel Gelişimi, Kubbe Gerilme Mekanizmaları, Kubbe Türleri 

Bu çalışma Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2018/40 nolu proje ile 

desteklenmiştir. 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOME AND TYPES OF DOMES 

ABSTRACT 

The dome is generally in the form of a hemisphere and is a transitional element built to be used for different 

purposes and applied to cover the structures. From prehistoric times to the present, societies in many parts of the 

world have built domes on structures. With the increase in the population of societies, larger areas were needed 

for people to move around, and larger domes had to be built to cover these large areas. Domes have changed over 
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time in line with the needs of people. The structure and shape of the dome; It varies according to the geography, 

architectural culture and religious beliefs of the region in which the societies live. As a result, the domes formed 

the identity of the geography, thanks to the different features they contain. 

Domes are curvilinear systems that can carry vertical forces such as their own weight and snow loads, and they 

are not very resistant to horizontal forces such as earthquakes. The damages that usually occur in the domes are 

caused by environmental, structural and human effects. Although domes are actually exposed to three-

dimensional forces such as bending, compressive and tensile stresses, the tension mechanisms that occur in 

domes are considered as compressive and tensile forces. The domes consist of two parts, the compression zone 

and the tension zone. Within the scope of the study, the historical development of the dome, the tension 

mechanisms of the dome and the types of domes were investigated. In terms of architecture, onion, 

hemispherical, corbelled, geodesic, oval, paraboloid, ribbed, sail, saucer and umbrella shaped domes were 

examined. 

Keywords: Historical Development of the Dome, Dome Stress Mechanisms, Dome Types 

1. GİRİŞ 

Kubbe bir eğrinin simetri ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan ve mühendislik yapılarındaki geniş mekânları 

kapatmak amacıyla yapılan eğrisel örtü sistemidir. Kubbe şekilleri inşa edildiği bölgenin yapısına, kültürüne ve 

dini inançlarına göre değişim göstermiştir. Eski çağlardan bu yana kubbe mimarisi, bulunduğu bölgenin kimliğini 

yansıtarak gelişim ve değişim içinde yerini almıştır. 

2. KUBBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

İlk ilkel kubbenin M.Ö. 44.000 -12.0000 yıllarında olduğu kabul edilmiştir. Bazıları 9,1 m. açıklığa sahip olan 

ilkel kubbenin iskeleti mamut kemikleri ve kafataslarından oluşmuştur. Bu iskeletin üzerine ağaçlar ağ şeklinde 

sarılmış olup üzeri hayvan postları ile örtülmüştür. Bu ilkel kubbenin şeklinin kubbe veya konik biçiminde 

olduğu düşünülmektedir (Şekil 0.) (Roth, 2000).  

 

Şekil 0. Cro - Mangon evi ukrayna (Roth, 2000) 

Dünya tarihinde bilinen ilk kubbeli yapılar Neolitik çağlarda görülmüştür. M.Ö. 7.000 yılına kadar giden bu 

dönemde kubbeli dolmenler Sümerler tarafından inşa edilmiştir. Tek kubbesi olan bu yapılar, harçsız taşlar ile 

örülmüş ve kilit taşı ile kapatılarak sabitlenmiştir (Altın, 2010). Dünyanın en eski tarihli kubbesi 

Mezopotamya’daki Arpaçiya ’da bulunmuş olup M.Ö. VI. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Günümüzde 
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Musul yakınlarında olan Arpacia’da yuvarlak temele sahip olan kubbede yapı malzemesi olarak taş ve kerpiç, 

bağlayıcı malzeme olarak da çamur harcı kullanılmıştır (Mülayim, 2002). Ege bölgesinde M.Ö. 16. ve 13.  

yüzyılla ait olduğu düşünülen kubbeli mezarlar bulunmuştur. Kubbeli mezarlar için Yunanistan’da bulunan 

Atreus Hazine Binası (Şekil 2.) dönemin en önemli örneğidir. Dokuz kubbeli mezardan en büyüğü olan yapının 

kubbe çapı 14,50 metredir (Mülayim, 2002). 

 

Şekil 2. Atreus hazine binası (Uçak, 2012) 

Roma’da M.S. 27 yılında inşa edilen ve dönemin en büyük kubbesi olarak adlandırılan Pantheon tapınağının 

kubbe açıklık ve yüksekliği 43,4 metredir ( 

Şekil 1). Panteonun yapı malzemesi Roma betonudur. Günümüze kadar gelebilen Pantheon kendisinden sonra 

yapılan merkezi kubbeli yapılara öncülük etmiştir (Corbusier, 2010). 

                   

Kubbenin üstten görünüşü (URL-1)    b) Kubbenin alttan görünüşü (URL-2) 

Şekil 1. Pantheon tapınağı kubbesi 

Roma ve Bizans döneminden günümüze kadar gelebilen az sayıda kubbe olmasına rağmen 571 yılında inşa 

edilen Ayasofya bunun en iyi örneğidir. Ayasofya’nın ana kubbe çapı 31,8 metre olup yapıldığı dönemdeki 

bazilika planlı kubbelerin en büyüğü ve en geniş bir alanı örtme özelliğine sahiptir (Şekil 2). Bu durum Bizans 

mimarisindeki kubbelerin ulaştığı boyutları göstermektedir (Aktuğ Kolay, 1999). 
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Şekil 2. Ayasofya camii ve kubbesi (URL-3) 

Floransa’da da bulunan gotik tarzda olup 1471 yılında tamamlanmıştır. Kubbe çapı 42 metre ve kubbe formu 

Santa Maria del Fiore Katedrali sekizgen dilimli manastır tonozu şeklindedir (Şekil 5). Bu Katedral dönemin 

tuğla malzeme kullanılarak inşa edilmiş en büyük kubbe olma özelliğini taşımaktadır (Altın, 2010). 

          

Şekil 3. Floransa santa maria del fiore katedrali (URL-4) 

17. Yüzyılda yapımı tamamlanan Saint Paul Katedralinin kubbe yüksekliği 113 metre ve kubbe çapı 32,9 metre 

olarak dünyanın en büyük kubbelerinden biridir (Şekil 4). Geç Rönesans dönemi Barok tarzında yapılan 

katedralin kubbesi sekiz ahşap kaburga ile taşınır (Roth, 2000).  

          

Şekil 4. Saint paul katedralinin (URL-5) 

Türk mimarisindeki ilk kubbe örneklerine (745-940) yılları arasında Uygur Döneminde görülmüştür. Hoço 

Harabelerindeki mezarların üzerlerinde kubbe kalıntılarına rastlanmıştır. Karahanlılar döneminde kubbe daha çok 

inşa edilmiş olup kubbe formu olarak yukarıya doğru sivrileşen bir yapıdadır. Gaznelilerde ise yatay olarak 

gelişen cami formu bulunurken ilk mihrap önü kubbesi burada yapılmıştır (Tuncer, 1980). 

Selçuklu mimarisinde genellikle çokgen parçalı, mukarnas konik kubbe formları yapılmıştır (Çetinarslan, 2013). 

Selçuklu döneminde birçok kamu yapılarının üst örtüsünde kubbe formu kullanılmıştır.                       Şekil 5’de 

Büyük Selçuklu döneminde Türk mimarisinde önemli bir yere sahip olan Sultan Sencar Türbesi 17 metre 

çapındaki kubbesiyle dönemin önemli eserlerindendir (Turan, 2018).            Şekil 6’de ise Selçuklu mimarisinde 

kubbeye verilen önemi 10. yüzyılda inşa edilen İsfahan Mescid-i Cuması’sının anıtsal boyuttaki kubbesinde 

görülmektedir (Eren, 2018).  
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                     Şekil 5.  Sultan sencar türbesi (URL-6)             Şekil 6. İsfahan cuma camii (URL-7) 

Erken Osmanlı Dönemi, (1299-1501) yılları arasındaki kubbe mimarisi Anadolu Selçuklu ve beylikler döneminin 

izlerini taşımıştır. Bu dönemde daha çok merkezi planlı kubbe yapılmış ve yapılardaki kubbe çapları da 

arttırılmıştır (Şimşek, 2010). Erken Osmanlı döneminde genellikle inşa edilen tek kubbeli cami, medrese gibi 

yapılarda az sayıda ayaklar ile geniş hacimler oluşturmak istenmiştir. Bu sebeple ana kubbeyi destekleyen iki ya 

da dört yönde yarım kubbeler yapılmıştır. Kubbeler payanda ya da ağırlık kuleleri ile desteklenmiş olup kubbenin 

içi pandantif, dışı ise alçak sekizgen kasnaklarla geçilmiştir.  

Tek kubbeli caminin en güzel örneği 15. Yüzyılda yapılan 10,5 metre kubbe çapı ile Firuzağa Camisidir (                   

Şekil 7).  Merkezi planlı camiye en iyi örnek olarak 1447 yılında tamamlanan Edirne Üç Şerefeli Camisi 

verilebilir (          Şekil 8). Ana kubbesi 24 metre çapında olup dördü beden duvarları üstünde ve ikisi serbest 

olan, altıgen kesitli altı ayağa oturmuştur (Kula Say, 2007).  

                                               

                   Şekil 7. Firuzağa camisi (URL-8)           Şekil 8. Edirne üç şerefeli camii (URL-9) 

Klasik Osmanlı Dönemi (1501-1703) yılları arasında Osmanlı tarihinin en gelişmiş yapıları inşa edilmiş olup 

kubbe mimarisi bu dönemle altın çağını yaşamıştır. Bu dönemde merkezi kubbenin ağırlığını ve gelen yatay 

kuvveti kemer, pandantif, payanda ve yarım kubbe gibi elemanların birleşmesiyle oluşan taşıyıcı sitem toprak 

zemine iletilir. Ana kubbe yuvarlak formda olup kubbeyi taşıyan sütunlar görünür hale getirilmiştir. Klasik 

dönemin en önemli eserlerinden biri hiç şüphesiz 31,50 metre çapındaki Edirne Selimiye Cami olmuştur 

(Şimşek, 2010). Bu cami ile ilgili görsel Şekil 9’de verilmiştir. Bu dönemde mimaride farklı uygulamalar 

kullanılmıştır. Kubbe açıklığı geniş olan yapılarda kubbenin yatay yüklerden etkilenmemesi için kasnağının 
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oturduğu yerlerdeki tuğla daha kalın seçilmiştir. Kubbenin üst kısımlarında ise bu kalınlık kubbe yükünü 

hafifletmek amacıyla azaltılmış ve kubbenin üst kısmında içi boş tuğlalar kullanılmıştır (Yılmaz, 2012). 

             

Şekil 9. Edirne selimiye camii (URL-10) 

Geç Osmanlı Döneminde, klasik dönemde görülen mimari ve sanat anlayışı 18. Yüzyıldan başlayan batılılaşma 

hareketleri sonucunda oldukça değişiklik göstermiştir. Bu dönem mimari anlamda gelişme göstermemiş olup 

gösterişe ve ihtişama daha çok yer verilerek yapılan süslemelerle yapılarda derinlik elde edilmeye çalışılmıştır. 

Buna en güzel örnek İstanbul’da 1755 yılında tamamlanan tek kubbeye sahip ve kubbe çapı 25,50 metre olan 

Nuruosmaniye Cami’dir (Şekil 10) (Eren, 2018).   

                                

          a) Nuruosmaniye camii (URL-11)      b) Nuruosmaniye cami kubbesi (URL-12) 

Şekil 10. Nuruosmaniye camii 

Osmanlı döneminde kubbeler beden duvarları üzerine inşa edilmişlerdir. Kubbe yuvarlağını beden duvarların 

üzerine oturtmak için yapılan daire, kare, çokgen şeklindeki bölüme kasnak denilmektedir. Kubbeyi kasnak, 

kasnağı ise beden duvarı taşımaktadır. Osmanlı kubbelerinin yapım aşamaları genellikle aynıdır. İlk olarak kesme 

taş ve horasan harcı ile kubbe örülür. Ardından taş kubbelerin üstü horasan harcı ile sıvanır ve onun üzerine de 

rutubet olmaması amacıyla çamur sıva yapılır. Kubbenin korunması amacıyla en üst tabaka kurşun örtü ile 

kaplanır (Şekil 11). 
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Şekil 11. Kubbenin tabakaları 

2.1. Tarihi Kubbelerin Yük Aktarımı  

Kubbe kendi ağırlığı ve kar yükleri gibi düşey kuvvetleri taşıyabilen eğrisel yüzeyli örtü sistemidir. Kubbenin 

yük taşıma prensibi; kubbenin tepe noktasında bulunan kilit taşının altındaki her sıra taş bir önceki taşların 

ağırlığını taşır ve bir alt sıra taşa aktarır sayede yük kubbenin kasnağına ve oradan da mesnetlere iletilir. Böylece 

kubbenin üst kısmındaki basınç gerilmeleri yüzey alanı arttıkça kubbenin alt kısımlarında çekme gerilmelerine 

dönüşmektedir. Aşağıda Şekil 14’de kubbelerde oluşan gerilme mekanizmaları gösterilmiştir.   

Kubbeler gerçekte üç boyutlu kuvvetlere yani eğilme, basınç ve çekme gerilmelerine maruz kalırlar. Ancak bu 

durumu basitleştirmek adına iki kabul yapılabilir. Bunlardan ilki kubbenin küçük kalınlıkta bir kabuk eleman 

olduğunu varsayarak bu elemanın çok düşük eğilme dayanımına sahip olduğu ve kabuktaki basınç gerilmeleri 

meridyenler boyunca oluştuğunu kabul eder. Kubbedeki dairesel gerilmeler kubbe tabanına doğru indikçe basınç 

gerilmeleri azalmakta çekme gerilmeleri artmaktadır. İkincisi ise kubbeyi kemer olarak kabul edip kemerdeki 

basınç çizgisi iç ve dış yüzeyler arasında kalıyorsa kemer yeteri kadar güçlü ve dayanıklı olmaktadır. Bu 

durumda kubbede meydana gelebilecek çatlaklara rağmen kubbe dayanıklı olarak kabul edilir (Beckmann, 1995). 

Kubbenin tabanına gelen yük yatay ve düşey kuvvet olarak ikiye ayrılır. Düşey kuvvet kubbe duvarları ya da 

geçiş elemanları yardımıyla mesnetlere aktarılır. Kubbelere gelen yatay kuvvetleri; gergi sistemi, kubbe dışı 

ağırlık kuleleri, uçan payandalar ya da kasnak kalınlığını arttırarak karşılanabilir. Böylece kubbenin eteği yandan 

desteklenerek açılması engellenmiş olur. Yuvarlak kubbelerde bütün yük eğrisel örtü sistemine yayılır fakat 

dilimli kubbelerde bütün yük omurgalarda toplanmaktadır (Şimşek, 2010). 

 

Şekil 12. Kubbelerde oluşan gerilme mekanizmaları 
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3. KUBBE TÜRLERİ 

Mimari açıdan kubbeler soğan, küresel, konsollu, jeodezik, oval, parabolik, çokgen, yelken, tabak ve şemsiye 

biçimli kubbeler olarak sınıflandırılmıştır.  

3.1. Soğan Kubbeler 

Soğan kubbe isminden de anlaşılacağı gibi şekli soğanı andırmaktadır. Bu kubbe formunda kasnak kısmı daha 

dar etek kısmı daha geniş açıklığa sahip olup tepe noktasına doğru kubbe düzgünce sivrilmektedir. Dolayısı ile 

kubbenin yüksekliği kubbenin geliştiğinden daha fazladır.  Bu formdaki kubbeler genellikle Rus Ortodoks 

kiliselerinde görülmektedir. Aşağıda  

Şekil 13’de soğan kubbeli formlara sahip örnekler olarak verilmiştir. 

                                                       

a) Diriliş kilisesi (URL-13)    b) Ivan çan kulesi (URL-14)     c) Aziz andreas kilisesi (URL-15) 

                                 

                           d) Tac mahal (URL-16)                    (d) Putra camii (URL-17) 

Şekil 13. Soğan kubbe örnekleri 

3.2. Küresel Kubbeler 

Küresel kubbeler en yaygın olarak kullanılan kubbe formu olup yarım küre şeklindedir.  Küresel formdaki 

kubbenin genişliği ve yüksekliği birbirine yakındır. Kubbenin dairesel kasnak üzerine inşa edilir. 689-691 

yıllarında Kudüs’te inşa edilen İslam mimarisinin bilinen ilk kubbeli yapısı olan Omar Cami küresel kubbeye en 

iyi örnektir.  Aşağıda Şekil 14 ‘da küresel kubbeye sahip örnekler verilmiştir. 
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                     a) Omar cami (URL-18)                     b) Abuja cami (URL-19) 

                                  

 

                   c) Al rahman camii (URL-20)         d) Malakka boğazı camii (URL-20) 

Şekil 14. Küresel kubbe örnekleri 

3.3. Konsollu Kubbeler 

Konsollu kubbeler farklı boyutlardaki halka şeklindeki kalın taş ya da tuğla duvarın aynı merkez doğrultusunda, 

birbiri üzerine halka çapı küçültülerek inşa edilmesiyle oluşur. Bu kubbe formunun görünüşü dairesel merdiven 

şeklindedir. İspanya, Minorca ’da 1857 yılında yapılan taş konsollu kubbe örneği ve 11. Yüzyılda Hindistan, 

Mehrauli’de yapılan Qutb cami birçok yapı için iyi bir örnek olma özelliğine sahiptir (Şekil 15).  

               

Minora-ispanya konsollu kubbe ve apulia-italya konsollu kubbe (Martynenko, 2017). 

              

Qutb cami (URL-21). 

Şekil 15. Konsollu kubbe örnekleri 

3.4. Oval Kubbeler 

Kubbe formu oval bir yapıya sahip olup kubbe şekil olarak yumurtayı anımsatmaktadır. İlk olarak orta çağ 

dönemlerinde yapılmaya başlayan bu kubbeler Rönesans döneminde yaygın olarak kullanılmıştır. Oval 

kubbelerin belirli özellikleri sayesinde daha özgür bir mimariye izin vermiştirler. Karmaşık bir yapıya sahip olan 
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oval kubbeler mimari açıdan oldukça kullanışlıdırlar. Bu kubbelerin mukavemeti yüksek olup, oval kasnak 

üzerine inşa edilir ( 

Şekil 16).   

                                             

a) Vicoforte sanctuary 1891 (URL-26) 

                                            

               b) Burgros katedrali (URL-27)    c) Sevilla katedrali (URL-28) 

 

Şekil 16. Oval kubbe örnekleri 

3.5. Parabolik Kubbeler 

Bir parabolün dikey eksen etrafında 180 derece döndürülmesiyle oluşan kubbe formudur. Bu kubbeler sabit 

yükün kubbeye düzgün yayılı yük olarak etkimesinden dolayı eğilme gerilmelerinin sıfır olduğu yapılardır. Eğer 

bu kubbeye tepe noktasına bir tekil yük uygulanırsa eğilme gerilmeleri sonsuz olmaktadır. Daha sonraları ise 

kubbenin tepe noktasında oluşabilecek bu sonsuz gerilmelerden kaçınmak için kubbenin şekli değiştirilmiştir. 

Eski çağlarda binaların inşasında yaygın olarak kullanılmasının nedeni de budur. (Uçak, 2012). Parabolik 

kubbeler dairesel iskelet sistemine sahiptir ve dairesel kasnak üzerine inşa edilirler (Şekil 17). 

                                                            

                               a) Tore agbar (URL-30)          b) Reichstag binası (URL-30) 
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                          c) Mavi cami  (URL-31)          d) Masjid raya selong camii (URL-32) 

Şekil 17. Parabolik kubbe örnekleri 

3.6. Çokgen Kubbeler 

Çokgen kubbeler aslında ismini oturduğu kasnağın çokgen şekilde olmasından almaktadır. Kubbenin kasnak 

bölgesinde büyük ve tepe noktasının altında da küçük olmak üzere iki tane çokgen halka vardır ve aynı 

doğrultudaki çokgenlerin köşe noktalarından eğik çubuklar-kaburga yarımıyla birleştirilmiştir. Çokgen kubbeler 

beşgen, altıgen ve sekizgen kasnak üzerine inşa edilmektedirler. Çokgen kubbeler birçok yerde vardır fakat inşası 

yüksek mühendislik isteyen muhteşem kubbe formları arasındadır. Bunun en bilinen örneği Brunelleschi tasarımı 

olan Rönesans döneminde sekizgen kubbe olarak inşa edilen Floransa Katedrali’dir. Aşağıda Şekil 18’de çokgen 

kubbe örnekleri verilmiştir. 

                                         

                   a) Aziz paul katedrali (URL-5)        b) Aziz petrus bazilikası (URL-33)         

                          

                                       

                    c)  Floransa katedrali (URL-4)        d) Santa maria della spina kilisesi 

Şekil 18. Çokgen kubbe örnekleri 

3.7. Yelken Kubbeler  

Yelken kubbeler pandantif kubbe olarak da bilinir. Yelken kubbenin üst kısmı küre şeklinde olup alt kısmı dört 

tane eğri üçgenden oluşmaktadır (Şekil 19). Kubbe kare planlı olup her bir köşesine üçgenin uçları 
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mesnetlenmiştir. Bu kubbeler çok kullanışlı olmamakla birlikte günümüzde inşa edilen modern kubbeler olarak 

bilinmektedir. 

                                                      

          a) Şiraz mescid-i vakil camii (URL-34)      b) Erbil celil hayat camii (URL-34) 

                                           

                 c) Nusrat jahan cami (URL-20)                d) Samsun merkez camii (URL-35)  

Şekil 19. Yelken kubbe örnekleri 

3.8. Şemsiyeli Kubbeler 

Şemsiyeli kubbelerin bir diğer ismi kaburgalı kubbelerdir (Şekil 20). Kubbe kasnağından başlayıp tepe 

noktasında kesişen kemerler yapının iskelet sistemini oluşturmaktadır. İskeletler arasında kalan kubbe dilimleri 

dolgu malzemeleri ile doldurularak kubbede bütünlük sağlanmış olmaktadır. Kubbedeki dolgu malzemesinin 

görevi üstündeki yükü iskelet istemine aktarmak, iskelet sisteminin görevi ise yükü kasnağa iletmektir. Bu 

şemsiye kubbe formuyla büyük açıklıklar geçilebilmektedir. 

                                              

            a) Palacio de bellas artes (URL-40)        b) St. Louis county kongre binası (URL-41) 
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                   c) Frederik kilisesi (URL-42)                         d) İzumo dome (URL-43) 

Şekil 20. Şemsiyeli kubbe örnekleri 

3.9. Jeodezik Kubbeler 

Jeodezik kubbe bir küre üstünde üçgen ya da çokgen şeklindeki noktaların birbirleriyle birleştirilmesiyle oluşan 

sistem türüdür. Bu kubbede formunda ölü ve hareketli yükler çekme ya da basınç çubukları yardımıyla düğüm 

noktalarına oradan da mesnetlere iletilir. Bu kubbelerde yığma kubbelerden farklı olarak çelik malzemesi 

kullanılmaktadır. Jeodezik kubbelerin spor salonu, stadyum, tiyatro, konser salonları, silolar, seralar, okullar ve 

evler olmak üzere çok yaygın bir kullanım alanı vardır. Aşağıdaki Şekil 21’de jeodezik kubbe örneği 

görünmektedir.  

                                            

   a) Nagoya beyzbol sahası  (URL-22)             b) Aldar headquarters building (URL-23) 

 

                                         

        c) Cybertecture egg binası (URL-24)              d) Hulhumale camii (URL-25) 

Şekil 21. Jeodezik kubbe örnekleri 

3.10. Tabak Kubbeler 

Tabak kubbenin bir diğer ismi basık kubbedir. Tabak kubbe yarım kürenin enine kesilmiş şeklinde olup dilimli 

kesitler (dilimli kesite sahip ) halinde inşa edilen ve dairesel kasnağa oturan kubbe formundaki yapılardır (Şekil 

22). Rome ve Bizans mimarisindeki kubbeler gibi düşük eğimli alçak kubbe formundadır. Tabak kubbe, 

mesnetlere gelen yatay kuvvetlere karşı oldukça dayanıksız olmasına rağmen yapının hafif, malzemenin kaliteli 

ve ekonomik olmasından dolayı tercih edilir. Bu kubbe formu düşey yüklere karşı oldukça dayanıklıdır ve 

yapılan en büyük kubbeler tabak kubbe formundadır. Hindistan, Pakistan, İran ve Afganistan camilerinin çoğu bu 

tiptedir.                             
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(a) Louisiana superdome  (URL-36)                           b) Evoluon (URL-37)  

 

                                           

  c) Rock (Temppeliaukio) Kilisesi (URL-38)               d) Samara Arenası (URL-39) 

Şekil 22. Tabak kubbe örnekleri 

4. SONUÇ 

Kubbeli yapılar ilk olarak insanların barınma ihtiyaçlarını karışılmak için yapılmış olsa da sonrasında insanların 

bir araya toplandıkları yerlere dönüşmüştür.   

 Kubbe türleri toplumun kültürüne, dini inanışlarına göre şekillenmiş olup toplum kimliğinin bir yansıması 

olmuştur. 

 Toplumların ihtiyaçlarını karşılamak için zaman içerisinde teknolojinin de ilerlemesiyle daha geniş açıklıkları 

örten kubbeler inşa edilmiştir. Çok geniş açıklıkları örten kubbeler inşa etmek için yüksek mühendislik ve 

mimarlık bilgisi gerektirmektedir. 

 Geçmişten günümüze kadar, insanoğlunun elindeki malzemenin değişmesi ile birlikte kubbe formları da 

değişmiştir. Zaman içerisinde kubbede oluşan basınç ve çekme kuvvetlerine karşı daha dayanıklı inşa 

edilmiştir. Böylece kubbelerin yük taşıma kapasitesi ve gelen yüke karşı stabilitesi daha da artmıştır. 

 Tarihi kubbeler kendi ağırlıkları ve kar yükleri gibi düşey kuvvetleri taşıyan sistemler olup deprem gibi yatay 

kuvvetlere karşı çok dayanıklı değillerdir. 

 Tarihi kubbelerde zaman içerisinde tek kubbeli yapılardan daha geniş açıklıkları örtmek için çok kubbeli 

yapılara geçilmiştir. Bu yapılarda ana kubbeyi destekleyen iki ya da dört yönde yarım kubbeler yapılmış olup 

kubbeler payanda ya da ağırlık kuleleri ile desteklenmiştir. Ayrıca kubbenin içinde geçiş elemanları olarak 

pandantif, türk üçgeni,  tromp gibi öğeler kullanılmıştır. 
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 Tarihi kubbelerde kubbeyi kasnak, kasnağı ise beden duvarı taşımaktadır. Kubbe yuvarlağını beden 

duvarların üzerine oturtmak için zaman içerisinde daire, kare ve çokgen şeklindeki kasnak türleri değişerek, 

kubbenin yük taşıma kapasitesinin artmasını sağlamıştır.  

 Kubbe açıklığı geniş olan tarihi yapılarda kubbenin yatay yüklerden etkilenmemesi için kasnağının oturduğu 

yerlerdeki tuğla daha kalın seçilmiştir. Kubbenin üst kısımlarında ise bu kalınlık kubbe yükünü hafifletmek 

amacıyla azaltılmış ve kubbenin üst kısmında içi boş tuğlalar kullanılmıştır. 

 Kubbenin yük taşıma prensibinde kubbenin üst kısmındaki basınç gerilmeleri yüzey alanı arttıkça kubbenin 

alt kısımlarında çekme gerilmelerine dönüşmektedir. Böylece kubbedeki dairesel gerilmeler kubbe tabanına 

doğru indikçe basınç gerilmeleri azalmakta çekme gerilmeleri artmaktadır. 

 Kubbenin yük taşıma mekanizmasında; kubbenin tabanına gelen düşey kuvveler kubbe duvarları ya da geçiş 

elemanları yardımıyla mesnetlere aktarılır; yatay kuvvetler ise gergi sistemi, kubbe dışı ağırlık kuleleri, uçan 

payandalar ya da kasnak kalınlığını arttırarak karşılanmıştır. 
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ÖZET 

Dünyada araç üretimine ve kullanımına bağlı olarak artan lastik tüketimi, ülkemizde de atık türü 

açısından son derece tehlike arz etmektedir. Yapılan araştırmalarda ülkemizde yıllık on milyon araç lastiğinin 

boşa çıktığı bilinmektedir. Atık lastiklerin çevrede yok olma süresinin uzunluğundan dolayı, çevre kirliliği ve 

insan sağlığı açısından ileriye dönük çok büyük tehlikeler açığa çıkaracağı tahmin edilmektedir. 

 Doğada ne kadar sürede yok olacağı tam olarak tespit edilememiş olan çevre kirliliği için çok büyük tehlikeler 

arz edeceği bilinen atık araç lastiklerinin (ömrünü tamamlamış lastik-ÖTL) direkt yakma, eritilerek tekrar 

şekillendirme veya proliz yöntemi ile geri dönüşümü mümkündür. Bu yöntemlerin içerisinde ekonomik değer ve 

çıkan ürünlerin kullanılabilirliği açısından en teknolojik olanı proliz yöntemidir. Proliz yöntemi ile geri dönüşüm 

sonucunda elde edilen prolitik yağın benzen, tolüen, ksilen vb. gibi birçok katma değeri yüksek olan kimyasal 

madde içerdiği bilinmektedir.  

Bu çalışmada, ÖTL den proliz yöntemi 0-550
0
C arasında prolitik yağ elde edilmiştir. Sıvı halde elde 

edilen prolitik yağ, kaynama noktası farkı ile fraksiyonlarına ayrılmıştır.  

150-360
0
C arasında katalizör ortamında (ağırlıkça %1-2-3-4 CaO) denemeleri yapılarak toplanan dizel 

benzeri yakıt (DBY) kükürt giderme, renk açma-ağartma ve pH ayarları yapıldıktan sonra dizel motor verimlilik 

ve performans testlerine tabi tutulmuştur. Elde edilen franksiyonların, GC-MS, Elemantal ve Fiziksel analizleri 

dizel yakıt test sonuçları ile karşılaştırılmış. Bu analizlerin sonuçlarına bakıldığında, dizel motor ile yapılan yakıt 

performans deneylerin verilere göre atık lastiklerden elde edilen prolitik yağın ayrıştırılmasından üretilen yakıtın, 

dizel yakıt yerine kullanılabilir olduğu gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Atık lastik prolizi, Proliz yağı dizel motor testleri, Proliz yağı ve dizel yakıt motor testleri 

karşılaştırması. 

ABSTRACT 

The increase in tire consumption due to vehicle production and use in the world is extremely dangerous as 

a wast type in our country. Research shows that ten million vehicle tires are wasted annually in our country. As 

tires take a while to disappear in nature, it is estimated that they will result in serious health and environmental 

risks in the future. It is possible to recycle the waste vehicle tires (end-of-life tire-ELT), which are known to pose 

great dangers in terms of environmental pollution, of which disappearence in nature  has not been determined 
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exactly, by direct burning, re-forming by melting or pyrolysis method.Among these methods, the most 

technological one is the prolysis method in terms of economic value and usability of the products. It is known 

that the pyrolytic oil obtained as a result of recycling by pyrolysis method contains many chemicals with high 

added value, such as benzene, toluene, xylene etc.  

In this study, prolytic oil was obtained from ETL using the prolysis method between 0-550
0
C. Prolitic oil 

obtained in liquid form is divided into fractions by the difference in boiling point. 

Diesel-like fuel (DLF), which was collected by making trials in a catalyst medium between 150-360
0
C (in 

terms of weight %1-2-3-4 CaO), was subjected to diesel engine efficiency and performance tests after 

desulfurization, color lightening-bleaching and pH adjustments were made.GC-MS, Elemental and Physical 

analyzes of the obtained fractions were compared with diesel fuel test results. Looking at the results of these 

analyzes, it has been observed that the fuel produced from the separation of prolytic oil obtained from waste tires 

can be used instead of diesel fuel, according to the data of the fuel performance experiments performed with the 

diesel engine. 

Keywords: Waste tire pyrolysis, Pyrolysis oil diesel engine tests, Pyrolysis oil and diesel fuel engine tests 

comparison. 
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ÖZET 

İnsan yaradılışından bugüne ihtiyaçlarının en başında barınma sorunu gelmektedir. Özellikle son yıllarda inşaat 

sektöründe yapı malzemelerinin artan maliyetler, üretiminde ve kullanımında harcanan yüksek enerjinin yol 

açtığı küresel ısınma sorunu tüm dünyada ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Bu bağlamda düşünüldüğünde 

günümüze kadar gelebilmiş geleneksel yapılarda kullanılmış yapı malzemelerine ilgi artmıştır. Bu malzemelerin 

düşük enerji harcayarak üretilmeleri ve uygulandıkları yapıların çevreci, doğa dostu ve ekonomik, sağlıklı oluşu 

günümüzde önemini arttırmaktadır. Ancak kerpiç gibi toprak malzemelerin mekanik olarak zayıf olması, kırılgan 

olması ve ağır olması gibi zayıf yönlerinin geliştirilmesi konusunda birçok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam 

etmektedir. Bu bağlamda geliştirilen alker (alçılı kerpiç) malzemesi önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada farklı 

oranlarda alçı, kireç, mineral katkı olarak uçucu kül malzemesi ile tasarlanan sürdürülebilir yapı malzemesi olan 

alkerin eğilme, basınç gibi mekanik deneyleri yapılmış toprak yapının mekanik değerlerinde yüksek oranda artış 

hesaplanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Alker, Toprak Yapılar, Kerpiç, Geleneksel Yapılar 

 

INVESTIGATION OF THE MECHANICAL VALUES OF GYPSUM-ADOBE (ALKER) MATERIAL 

 

ABSTRACT 

The problem of shelter comes first among the needs of human beings since their creation. Especially in recent 

years, the increasing costs of building materials in the construction sector and the global warming problem 

caused by the high energy spent in production and use has become a serious threat all over the world. 

Considering in this context, the interest in building materials used in traditional buildings that have survived to 

the present day has increased. The fact that these materials are produced with low energy consumption and that 

the structures they are applied to are environmentally friendly, environmentally friendly, economical and healthy 

increase their importance today. However, many studies have been made and continue to be done to improve the 

weak aspects of soil materials such as adobe, such as mechanical weakness, brittleness and heavy weight. Alker 

(gypsum mud brick) material developed in this context has an important place. In this study, mechanical tests 

such as bending and pressure of alker, a sustainable building material designed with different proportions of 
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gypsum, lime and fly ash as mineral additives, were performed and ultrasonic sound transmission velocity was 

calculated.  

Keywords : Alker, Earthen Buildings, Mud Brick, Traditional Buildings 

1.GİRİŞ 

Toprak yapılar insanoğlunun var oluşundan barınma ihtiyacını karşılamak için seçmiş olduğu ve günümüze kadar 

halen yaygın olarak kullanılan yapı çeşididir. Geçmişten günümüz toprak yapılar az katlı inşa edildiği gibi çok 

katlı apartman olarak ta inşa edilmiş olup tapınak ve kutsal alanlarda da kullanılmıştır. 

Toprak yapılar genellikle kerpiç olarak bilinir ve killi toprak, su ve saman karışımının güneşte kurutulması ile 

oluşan yapı malzemesidir. Toprak yapılar ekonomik olmasının yanı sıra sağlıklı ve doğal ısı yalıtım özelliğine 

sahiptir (Özgünler 2017). 

Ancak kerpicin mekanik performansı betonarme yapılara nazaran çok düşük kalmaktadır.  Geçmişten günümüze 

bu denli çok kullanılan sağlıklı ve ekonomik yapı malzemesi olan toprak yapıların fiziksel ve mekanik 

özelliklerinin iyileştirilmesi ve özellikle az katlı yapılarda uygulanabilirliğinin arttırılması deprem dayanımı ve 

ekonomiklik açısından önemlidir. (Özgünler ve Gürdal 2012). 

Kerpiç, çok eskiden beri bilinen ve kullanılan bir yapı malzeme türüdür. Kerpiç yapılar Mezopotamya coğrafyası 

başta olmak üzere, tarihten bu zamana kadar dünyanın birçok yerinde kullanılmış ve barınma ihtiyacını gidermek 

için uygulanmıştır. Bunun başlıca nedenleri arasında; barınma sorununun çözümünde, ucuz ve hızlı yollardan 

birisi olması. Maliyetinin az olması-üretimi tesis kurulmasını gerektirmeyen tek malzemedir-. Kendi evini 

yapana, kendi olanaklarını değerlendirme ve bu yolla ev sahibi olma olanağı vermesi. Malzeme üretiminde, 

malzemenin taşıma işinde enerjiden ve yapının tüm kullanım süresince yakıttan tasarruf sağlar. Tarımsal 

ürünlerin işlenip değerlendirilmesi ve yöresel el sanatlarının gelişmesinin ön şartı olan kırsal yörelerde uygarca 

yaşamın gerçekleşmesi olanağını artırır. Kırsal yörelerde bilinen yapım teknolojisinden yararlanma ve onu 

geliştirme olanağı verir. Yeterli sağlamlıkta bina yapılabilir. Çevre kirlenmesini önlemesi açısından önemli 

katkıları vardır.  

1.1.Alker 

Alker olarak adlandırılan alçı katılması ile dayanımı arttırılan kerpiç yapı malzemesi önemli bir yere sahiptir. 

1976 yılında İTÜ’de Prof. Dr. Ruhi Kafescioğlu tarafından önerilen 1980 yılında da mekanik özellikleri 

yayınlanan ve alker (alçılı kerpiç) adıyla adlandırılan toprak yapı üzerinde geliştirme çalışmaları mevcuttur. 
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Şekil 1. 1995 senesinde İTÜ kampüsünde inşa edilen Alker yapı 

Alker üretimi için toprağın cinsi çok önemlidir. Alker için ana malzeme olan killi toprağın yeteri kadar kil 

içerdiğini şu şekilde anlayabiliriz; 

Kuru halde 80 cm yükseklikten atıldığında dağılmayan (Şekil 2, soldaki), 

Silindir hale getirilen toprağın kopmadan kaldırılabilir olması (Şekil 2, sağdaki), 

Elinizde top haline getirdiğiniz toprağın elinizi yıkarken zor temizlenmesi yeterince kil içerdiğinin belirtisidir 

(Kafescioğlu 2018). 

  

Şekil 2. Toprak kil tayini        

1.2. Alkerin Mekanik Özellikleri 

Alker (%10 Alçı-%5 Kireç) karışımına sahip yapı malzemesi geleneksel kerpice oranla yaklaşık %320 oranında 

daha yüksek mukavemet (dayanım) gösterdiği mekanik testler sonucunda elde edilen bilgilerden anlaşılmıştır. 

Ayrıca daha hafif bir yapı malzemesi elde edildiği görülmüştür. 

Tablo 1. Toprak yapı değerleri 

Nitelikler Ürünler 

Geleneksel kerpiç Katkısız Toprak Alker 

 (%10 alçı-%2,5 kireç 

Alker  

(%10 alçı-%5 kireç) 

Birim hacim ağırlığı (g/cm
3
) 1,70-1,99 1,88 1,60 1,50 

Isı iletkenli katsayısı (w/nK)  0,215 0,290 0,250 

Basınç Dayanımı (MPa) 0,78 2,82 2,952 3,288 

Elastisi Modulü (MPa) 550 7777 8980 8480 
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1.3.Alker Uçucu Kül Katkısı 

Ana malzemesini killi toprağın oluşturduğu alkere dayanım ve dayanıklılığı artırmak için alçı, kireç, çimento gibi 

bağlayıcı malzemelerin eklenmesi yansıra uçucu kül gibi puzolanik özellik gösteren mineral katkıların 

eklenmesinin de olumlu katkı sağlayacağı Ruhi Kafesçioğlu tarafından belirtilmiştir. 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

2.1.Deneysel Çalışmalar  

Bu bağlamda yapılan deneyler Siirt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Laboratuvarında yapılmıştır. Deney 

sonuçları TÜRKAK tarafından kalibre edilmiş cihazlardan elde edilmiştir. Deneylerde kullanılan cihazlar Şekil 

2’de gösterilmiştir. 

   

Şekil 3. Solda 4cm küp alker basınç testinde sağda 4x4x16 cm kiriş alker eğilme testinde 

 

 

Şekil 4. Kezer kampüsünden toprak temin edilirken 

Siirt Üniversitesi Kezer kampüsünden temin edilen toprak (Resim 1) kimyasal analizi, tuz miktarı, PH, kil tayini 

ve Silopi Termik santralinden temin edilen uçucu külün kimyasal analizleri Kayseri KAY-YAP analiz firmasında 

XRF metodu kullanılarak yapılmıştır sonuçları Tabloda 2.’de gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Toprak ve Uçucu Kül Malzemesinin Kimyasal Analizi 

 

Kimyasal Birleşenler  (by mass, %) 

Malzeme 

Toprak Uçucu Kül 

SiO2  Silicon Dioxide 46,44 26,49 

CaO Calcium Oxide 10,81 33,01 

MgO Magnesium Oxide 8,275 3,368 

Al2O3 Aluminium Oxide 13,63 7,704 

Fe2O3 Iron Oxide 14,16 5,649 

SO3 Sulfur Trioxide 0,0024 15,93 

TiO2 Titanium Dioksit 2,218 0,632 

Na2O Sodium Oxide 1,758 0,15 

K2O Potassium Oxide 0,9672 3,87 

Toplam tuzluluk oranı,  µmhos/cm 180  

Kil Tayini (Metilen Mavisi) 26,25  

PH 8,38  

 

2.2. Toprak Analizi 

1m3 lük toprağı en küçük göz olan 0,063mm ve 16mm eleklerden elenerek toprağın gradasyonu belirlendi. 

Çalışmada kullanılan toprak ise 2 mm’lik göz açıklıktan elenerek kullanıldı. Elek analizi sonucuna göre toprağın 

%23’ü alker toprağına uygun olarak değerlendirilebilir  (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Toprak elek analiz grafiği 

2.3. Karışım Miktarları 

Alker karışımları killi toprağa alçı, kireç ve uçucu kül ekleyerek 27 farklı tasarım oluşturulmuştur. Tasarım 

karışım oranları Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Alker Tasarım Değerleri  

Alker tasarım değerleri 

No Karışım yüzdesi (%) Karışım Miktarı (gr) 

Alçı Kireç Uçucu kül      Alçı  Kireç  Uçucu kül Toprak  Su Toplam Ağırlık 

1 5% 2,50% 0% 69,75 34,88 0 1395 360 1859,63 

2 5% 5% 0% 68,20 68,20 0 1364 360 1860,40 

3 5% 7,00% 0% 67,00 93,80 0 1340 360 1860,80 

4 5% 2,50% 10% 63,85 31,93 127,7 1277 350 1850,48 

5 5% 5% 10% 62,50 62,50 125 1250 350 1850,00 

6 5% 7,00% 10% 61,50 86,10 123 1230 340 1840,60 

7 5% 2,50% 20% 58,80 29,40 235,2 1176 380 1879,40 

8 5% 5% 20% 57,70 57,70 230,8 1154 380 1880,20 

9 5% 7,00% 20% 56,85 79,59 227,4 1137 320 1820,84 

10 10% 2,50% 0% 133,30 33,33 0 1333 300 1799,63 

11 10% 5% 0% 130,50 65,25 0 1305 320 1820,75 

12 10% 7,00% 0% 128,20 89,74 0 1282 320 1819,94 

13 10% 2,50% 10% 122,50 30,63 122,5 1225 350 1850,63 

14 10% 5% 10% 120,00 60,00 120 1200 350 1850,00 

15 10% 7,00% 10% 118,00 82,60 118 1180 300 1798,60 

16 10% 2,50% 20% 113,30 28,33 226,6 1133 300 1801,23 

17 10% 5% 20% 111,20 55,60 222,4 1112 320 1821,20 

18 10% 7,00% 20% 109,50 76,65 219 1095 360 1860,15 

19 15% 2,50% 0% 191,55 31,93 0 1277 360 1860,48 

20 15% 5% 0% 187,50 62,50 0 1250 370 1870,00 

21 15% 7,00% 0% 184,50 86,10 0 1230 370 1870,60 

22 15% 2,50% 10% 176,55 29,43 117,7 1177 370 1870,68 

23 15% 5% 10% 173,25 57,75 115,5 1155 370 1871,50 

24 15% 7,00% 10% 170,40 79,52 113,6 1136 380 1879,52 

25 15% 2,50% 20% 163,50 27,25 218 1090 380 1878,75 

26 15% 5% 20% 160,65 53,55 214,2 1071 380 1879,40 

27 15% 7,00% 20% 158,40 73,92 211,2 1056 380 1879,52 

 

2.4. Deney Sonuçları  

Deneyler Siirt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Laboratuvarında yapılmıştır. Deney sonuçları TÜRKAK 

tarafından kalibre edilmiş cihazlardan elde edilmiştir. Alker karışımları  killi toprağa alçı, kireç ve uçucu kül  

ekleyerek 27 farklı tasarım oluşturulmuştur. Tasarım karışım oranları Tabloda 2.’de gösterilmiştir. Alker 
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malzemelerin basınç, eğilme gibi mekanik değerleri ayrıca birim hacim ağırlık değerleri Şekil 6.’da 

gösterilmiştir. 

 

A. Şekil 6. Alker tasarımın mekanik değerleri 

Üretilen %15 alçı , %5 kireç karışımına sahip 20 nolu alker tasarımın 4,15 MPa basınç ve 1,50 Mpa eğilme 

değerleri ile en iyi dayanım performansını gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca tasarımların basıç, eğilme ve birim 

hacim ağırlıkları değişimlerinde uyum olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 6). Bu tasarımın mekanik değerlerinin 

diğer yapı malzemeleri ile karşılaştırması Şekil 7’de, basınç dayanımlarındaki artış miktarının yüzdesel olarak 

karşılaştırması Şekil 8’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 7. Alker tasarımın diğer toprak yapı tasarımların basınç dayanım değerleri ile karşılaştırılması 



472 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

 

 

Şekil 8. Alker tasarımın diğer toprak yapı tasarımların basınç dayanım değerleri ile yüzdelik artışı   

Şekil 8’e göre %15 alçı ve %5kireç ile oluşturulan 20 nolu tasarımın alker ile ilgili diğer çalışmadaki  % 10 alçı 

ve % 5 kireç karışımının basınç değerine oranlar %27, sıkıştırılmış toprağa göre %120, geleneksel kerpiç 

malzemesine oranla %432 oranında artış yarattığı yapılan deneysel çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir 

3.SONUÇ 

Toprak yapıların geçmişten günümüze barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile en çok kullanılan yapı tipi 

olduğuna fakat zayıf yönlerinin olduğuna ve bunlardan dolayı TBDY 2018’de toprak, kerpiç yapılara için 

verilmediği görülmektedir. 

Toprak yapıların geri dönüştürülebilir çevreci, sağlıklı, ekonomik oluşu gibi avantajları göz önüne alındığında 

toprak yapıların zayıf yönlerini çeşitli bağlayıcı malzemeler kimyasal ve mineral katkılar ile güçlendirilebileceği, 

yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Bu bağlamda toprak yapının dayanımın artırılması ile kütlece kullanımının 

düşürülebileceği, böylelikle daha ince yığma duvar örülmesine olanak sağlanarak yapı hafifletilmiş olacağı 

sonucuna da varılmıştır. 

Bu doğrultuda yapılan Alker malzemesinin geleneksel kerpice oranla ne kadar mukavemetli olduğu görülmüştür. 

Geliştirilmek adına yapılan Alker malzemesine uçucu kül katkısının beklenildiği ölçüde bir olumlu bir etki 

yaratmadığı anlaşılmıştır. 

Fakat yapılan deneysel çalışmalarda %15 alçı %5 kireç olan 20 nolu tasarım basınç ve eğilme dayanımı olarak en 

yüksek performansı göstermiştir. Bu tasarımın Kerpice oranla %432, Sıkıştırtılırmış toprağa göre %120 artış 

sağladığı tespit edilmiştir. 
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STUDY OF THE BEHAVIOR OF CLAY BRICK AND CONCRETE BLOCK WALLETTES  

 

Farid Brahim HOUTI 

Department of Civil Engineering, Faculty of Technologie, University A. Belkaïd-Tlemcen, Algeria. 

 

Abstract 

Various studies on the behaviour of masonry structures in an ultimate state were carried out over all the world. In 

our country, this method of construction was used frequently before the advent of the concrete; however it is 

completely marginalized nowadays. 

An experimental program was conducted to study the behavior of panels made from hollow clay brick and 

hollow concrete block under uniaxial loading. The mortar joints were either a bastard one (lime and cement) or a 

cement one. The thickness of the joint was also varied from 0.5 to 1.5 cm and its orientation compared to the axis 

of the loading from 0° to 90°. 

The aim of this work is to show the influence of all these parameters on the compressive behavior of masonry 

wallettes. 

Keywords: Masonry; Wallettes; Compression; failure; Clay Brick; Concrete block. 
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TEKSTİL ATIKSULARINDAN MİDYE KABUĞUNDAN ELDE EDİLEN HİDROKSİAPATİT İLE 

RENK GİDERİMİNİN YÜZEY TEPKİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Yağmur UYSAL  

Mersin University, Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering, Çiftlikkoy,  

Campus, Mersin 

ORCID: 0000-0002-7217-8217 

ÖZET 

Tekstil endüstrisi atıksuları toksik ve kompleks boya bileşiklerini içeren genellikle renkli atıksulardır. Tekstil 

endüstrisi atıksularından renk giderimi, atıksuların deşarj edildiği alıcı su ortamlarındaki ekolojik yaşamın sağlığı 

açısından büyük önem arz etmektedir. Midye kabukları, genellikle sahil kesimlerinde kıyılardan ve midyeci 

restoranlardan bol miktarda açığa çıkan ve çevre açısından önemli doğal bir katı atık niteliğindedir. Aynı 

zamanda, doğal adsorbent olarak kullanılma potansiyeli olan ve atıkularda çeşitli kirleticilerin giderimi 

çalışmalarında özelliklerinin denendiği atıklardır. Bu amaçla, arıtma tesislerinde renk giderimine yönelik 

biyolojik ve kimyasal arıtma yöntemleri denense de, bunların büyük kısmı başarılı sonuçlar vermemekte veya 

oldukça maliyetli olmaktadır. Bu çalışmada, midyeci restoranlardan bol miktarda açığa çıkan midye 

kabuklarından hazırlanan hidroksiapatit partikülleri adsorban malzeme olarak başarılı bir şekilde sentezlenmiş ve 

laboratuvar ölçekte adsorpsiyonla Kahramanmaraş’taki bir tekstil fabrikasından alınan atıksudan renk 

gideriminde kullanılmış ve adsorpsiyon prosesi için optimum koşullar araştırılmıştır. Yüzey Yanıt Modeli 

(YYM) kullanılarak farklı parametrelerin giderim mekanizması üzerindeki birlikte etkileri incelenmiş ve elde 

edilen giderim sonuçlarının adsorpsiyon mekanizmasını belirlemek için izoterm ve kinetik hesaplamaları 

yapılmıştır. Elde edilen matematiksel sonuçlar, giderim mekanizmasının Freundlich izoterm modeline uygun 

olduğunu ve Pseudo birinci dereceden kinetik modeli ile ifade edilebileceğini göstermiştir. Deneysel sonuçlara 

göre oldukça kompleks yapıda olup farklı boyar maddeleri içeren ve artılması oldukça güç olan gerçek tekstil 

atıksularından renk gideriminde pH 6.0’da, 3,5 saatte ve 0,81 mg/L adsorban dozunda %78’lik verim elde 

edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda deniz kabuklarından hazırlanan hidroksiapatit bazlı adsorbentin herhangi bir 

pahalı ön işlem gerektirmeden renkli sulardan boyar maddelerin gideriminde etkili bir adsorbent olarak 

kullanılabileceği belirlenmiş ve bu doğal adsorban ile yüksek renk giderim verimleri elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Atık Su, Deniz Kabukları, Hidroksiapatit, Renk, RSM, Tekstil  

INVESTIGATION OF COLOR REMOVAL FROM TEXTILE WASTEWATER WITH 

HYDROXYAPATITE OBTAINED FROM MUSSEL SHELLS BY SURFACE RESPONSE METHOD 

ABSTRACT 

A significant amount of dyes has been released into rivers and oceans in recent years, seriously polluting the 

ecosystem. As a potential adsorbent for the adsorption of dyes, hydroxyapatite (HA) has a wide range of potential 

applications. Textile industry wastewater is usually colored wastewater containing toxic and complex dye 

compounds. Removal of color textile industry wastewater have great importance for the wellness of ecological 



476 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

life in the receiving water settings where wastewater is discharged. Large amounts of mussel shells, an essential 

natural solid waste for the ecosystem, are released from the coastlines and mussel restaurants in coastal 

communities. The removal of different contaminants from wastewater is studied using these wastes, which also 

have the potential to be employed as natural adsorbents. In this study, HA microspheres were prepared via a 

hydrothermal self-assembly process from mussel shell debris which are abundantly released from mussel 

restaurants. These particles were successfully synthesized as adsorbent material and used for color removal from 

wastewater taken from a textile factory in Kahramanmaraş, and optimum conditions for the adsorption process 

were investigated. Values of indexes of transparency = DFZ (DurchsichtsFarbZahl) in accordance with the EN 

ISO 7887 standards were obtained by taking absorbance in 436, 525 and 620 run. DFZ values were calculated 

from these measurements. Using the Surface Response Model (RSM), the combined effects of various 

parameters on the removal mechanism were examined. Isotherm and kinetic calculations were then performed to 

identify the adsorption process of the removal results obtained. The mathematically determined removal 

mechanism was characterized by a pseudo-first-order kinetic model and consistent with the Freundlich isotherm 

model, according to the results. Color removal from actual textile wastewater, which has a very complicated 

structure, comprises various dyestuffs, and is very difficult to enhance, was 78% efficient at pH 6.0, 3.5 hours, 

and 0.81 mg/L adsorbent dose. This study proved that mussel shell-based HA-based adsorbent (MSHA) may be 

employed as an efficient adsorbent in the removal of dyestuffs from colored water without the need for any 

costly pretreatment, and good color removal efficiencies were obtained with this natural adsorbent. 

Keywords: Adsorption, Color, Hydroxyapatite, RSM, Seashells, Textile, Wastewater 

1. INTRODUCTION 

Due to the recent rapid development of the textile, papermaking, printing, and other industries, dyes are 

frequently dumped into rivers and oceans, which leads to considerable environmental contamination and serious 

health issues (Sathiyavimal et al., 2020). Due to its great solubility, textile wastewater containing dye is one of 

the issues grabbing researchers' attention. More than 1 ppm of a dye's concentration makes it hazardous and 

carcinogenic (Sadeghi et al., 2015). Therefore, it is essential to create a system for effectively treating dye 

wastewater. Numerous processes, including catalytic degradation, coagulation, electro-oxidation, membrane 

technology, osmosis, and photocatalytic degradation, are ineffective due to a dye's persistence toward light. 

Adsorption, however, is demonstrated to be a very effective, low-energy, and straightforward approach (Fan et 

al., 2021). A popular adsorbent due to its high surface area, porosity, and adsorption capability is activated 

carbon. Researchers have concentrated on creating inexpensive nano-adsorbents as the replacement adsorbent 

due to the regeneration issue and the high cost of activated carbon (SuklaBaidya and Kumar, 2021). Low-cost 

waste precursors have been described as adsorbent to remove a variety of pollutants, including mollusk shells 

(Thakur et al., 2021), fishbone (Shaikh et al., 2021), and agricultural waste (Grabi and Lemlikchi, 2021). To 
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ensure the sustainable implementation of the adsorption process, the search for an acceptable precursor is still 

ongoing. 

The essential bio mineral hydroxyapatite (HA), which is often found in human bone, has been acknowledged as a 

good adsorbent for dye removal (Pai et al., 2020). Because of its superior biocompatibility and osteo-

conductivity, hydroxyapatite is a bio mineral that is frequently employed for tissue engineering, orthopedic 

intervention, medication delivery, and dental implant applications (Mohamed et al., 2013). HA is a leading 

candidate for bone replacement and healing because of its great bioactivity and porosity. Similarly, HA has 

drawn interest as a crucial absorbent for removing heavy metals from contaminated water due to its surface 

features of ion exchange, poor solubility, and high water stability (Salah et al., 2014). As a calcium precursor in 

HA production, calcium carbonate found in marine wastes such as mussel (Saragih et al., 2020), oyster (Khan et 

al., 2018), and snail shells (Asimeng et al., 2018) can be employed.  

Due to the massive production of mussel shell debris from marine sources in recent years, the mussel farming 

industry has been expanding quickly around the world (Sathiyavimal et al., 2022). The calcium-rich mussel 

shells can be used to make calcium oxide. Additionally, it can be applied in a number of industrial processes 

including wastewater treatment (Chong et al., 2010). Recently, it has been possible to create hydroxyapatite (HA) 

from both naturally occurring and synthetic mussel shells for use in industrial effluent treatment and bone tissue 

engineering (Sathiyavimal et al., 2019). As a result, HA that is naturally produced presents a viable option for the 

treatment of wastewater without harming aquatic ecosystems. 

Response surface methodology (RSM) is a statistical optimization technique that is reliable, accurate, and 

requires fewer tests and less time (Speck et al., 2016). A popular RSM design known as the central composite 

design (CCD) has been acknowledged as an effective statistical tool for design and optimization. It is used to get 

over the limitations of the one-variable-at-a-time method, which makes it impossible to examine how the 

independent variables interact with each other to produce a response.  

In this study, HA particles were synthesized from waste mussel shells (MSHA), and used to remove color from 

actual textile wastewater. Then, using a one-variable-at-a-time approach using CCD to achieve optimal 

conditions for maximum dye removal, the effects of pH, contact time, adsorbent dosage, and dye concentration 

were also tested. In order to further comprehend the adsorption mechanism, isotherm and kinetic investigations 

were also carried out. 

2. RESEARCH AND RESULTS 

2.1. Experimental Studies 

In this study, real wastewater from a textile factory in Kahramanmaraş with a population of 1 million 145 

thousand was used. HA was synthesized from mussel shells collected from the coastal areas of Mersin coast and 
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the usability of the obtained natural adsorbent in color removal from this textile wastewater with different color 

concentrations was investigated. 

2.2. HA Synthesis of Mussel Shells 

The collected mussel shells were cleaned from solid particles and kept in hexane (C6H14) water for 1 hour. The 

aim here is to better purify the shells from possible impurities. The shells extracted from hexane water were 

washed several times with distilled water and left to dry in an oven (THERMO-Heraeus) at 80 °C for one day. 

The mussel shells taken from the oven were burned in the muffle furnace (THERMO scientific–Heraeus) at 850 

℃ for 2 hours for the calcination process. During the calcination process, CaCO3 in the mussel shell is expected 

to be converted to CaO (Eq 1). The calcined shells were ground with the help of a laboratory type pestle and 

passed through a sieve (RETSCH–AS 212 mic) and made ready for the experiments. 

CaCO3(k)→ CaO(k)+CO2(g)        (1) 

2.3. Adsorption Experiments 

In the adsorption process, mussel shells with particle sizes of 0.2-0.4 mm were used. Batch adsorption 

experiments were carried out in 50 mL glass flasks with the help of a shaker (Stuart TM Orbital Shaker) and the 

effects of pH, initial color concentration, mixing speed and time variables were investigated to determine the 

optimum conditions of the parameters important for the adsorption process. pH adjustments were made with 

0.1M HCl and 0.1M NaOH solutions. In order to find the optimum conditions for different ambient pH, 

adsorbent concentration, dye concentration, and reaction time, in the pH range of 6.0-9.0, at 0.25-1.0 g/50 mL 

adsorbent concentration, 17-40 mg/L initial dye concentration and reaction times of 60-240 min. After mixing, 

the suspensions were centrifuged at 4000 rpm for 5 min (BHG Heka 14432) and the remaining dye 

concentrations in the solution were analyzed by UV-VIS Spectrophotometer (Hach-Lange DR3900, Dusseldorf, 

Germany). The adsorption capacity of adsorbents at equilibrium is Eq. Calculated according to Eq. 2. 

   
       

 
            (2) 

In the equation qe; adsorption capacity of the adsorbent (mg/g), C0; initial dye concentration (mg/L) Ce; dye 

concentration at equilibrium (mg/L) V; solution volume (L), m; shows the adsorbent mass (g). 

2.4. Response Surface Method  

Optimization studies were carried out using the Response Surface Method (RSM) statistical technique created by 

the Design Expert Software 12 software. Five factors (pH, dye concentration, reaction time, and adsorbent 

concentration) was used in the CCD (Central Composite Design) model to obtain the experimental design matrix, 

and the ranges of the independent variables are shown in Table 1. 
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Table 1. All variable factors in CCD model 

Factors  Unit Low High 

pH A - 6.00 9.00 

Adsorbent Conc.  B g/50 mL  0.25 1.00 

Time C min 60 240 

Dye Conc.  D DFZ 17 40 

The relationship between dependent and independent variables was examined in CCD using the quadratic 

polynomial model (Eq 3). In the equation, β0, βi, βii, βij show the regression coefficients for the cutoff, linear, 

quadratic and interaction terms, respectively, and the independent variables Xi ve Xj. 
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2.5. Experimental Results 

2.5.1. Effect of pH on color adsorption with MSHA 

The effect of pH on color adsorption from textile wastewater using MSHA was determined using an initial dye 

concentration of 32 mg/L and an adsorbent dose of 0.81 g/L (Fig. 1). The highest color removal (74%) was 

achieved when the wastewater pH was 6.0, and color removal efficiency decreased as the pH increased, and the 

minimum efficiency was obtained at pH 8.0. This is because in the adsorption process, the adsorption of typical 

organic pollutants from water generally increases with decreasing ambient pH. At the same time, according to the 

literature data, the positive charge density on the adsorbent surface decreased with the increase of pH and the 

color removal efficiency decreased due to the decrease in the electrostatic attraction force. 

 

Figure 2.1. Variation of adsorption capacities of MSHA particles with pH-color changes 

The effect of colored textile wastewater concentration on decolorization adsorption using MSHA was 

investigated using 0.81 g/L adsorbent dose at pH 6.0. The percentage of color removal efficiency adsorbed for 
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different color concentrations of wastewater (17-40 DFZ) is shown in Figure 1. According to this; it is seen that 

as the concentration increases, the color removal efficiency increases and the maximum color removal efficiency 

is realized at 32.5 DFZ. As can be seen in the Fig. 1, as the concentration increases after a DFZ value of 32.5, 

there is a decrease in the color removal efficiency. The reason for this can be interpreted as the deformation 

occurring due to the high mixing speed and the weakening and deterioration of the bond between the adsorbent 

and the adsorbent. Possible and other reason is the filling of the space where the dyes are attached on the 

adsorbent surface at a fixed adsorbent dose and the inability to hold the entire dye concentration, which is in 

excess in the environment, on the adsorbent surface. In Fig. 1, when the effect of color concentration in 

wastewater is examined, it is seen that the efficiency increases as the colored wastewater concentration increases 

for natural adsorbent made from mussel shells, and the highest efficiency is obtained as 68% at 200 rpm agitation 

speed. 

2.5.2. Effect of adsorbent concentration on color adsorption with MSHA 

The effect of color removal efficiency depending on the amount of adsorbent used (0.25-1.0 g/50 mL) and color 

concentration was investigated at pH 6.0 and the results are shown in Figure 2. According to Figure 2, it is 

clearly seen that as the adsorbent concentration in the medium increases, the color removal efficiency also 

increases. The highest color removal efficiency was obtained as 58.75% at 0.8125 g/50 mL adsorbent 

concentration. 

 

Figure 2.2. Variation of adsorption capacities of MSHA particles with adsorbent dosage-color changes 

2.5.3. Effect of contact time and color concentration on color adsorption with MSHA 

The effect of contact time on color adsorption with MSHA was investigated under optimum conditions and 

shown in Figure 3. As seen in Figure 3, it was determined that the removal was high in the first 2-3.5 hours and it 

progressed steadily with increasing time. Maximum removal efficiency (68%) was reached in 3.5 hours. When 
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the removal efficiency depending on the color concentration is evaluated, it was seen that the maximum 

efficiency (72%) was obtained at 29.5 DFZ. A decrease in color removal was observed between 29.5 and 32.5 

DFZ values. It is possible that the bonds between adsorbent and adsorbate deteriorate due to physical adsorption 

and mixing with increasing time, and it is caused by deformation, but there is no need to shorten the elapsed time 

since the decrease in removal efficiency is low. 

 

Figure 3. Variation of adsorption capacities of MSHA particles with time-color changes 

2.5.4. Isotherm and Kinetic Models 

In order to comprehend how adsorbed molecules are dispersed between the aqueous and solid phases in 

equilibrium, adsorption isotherms are used. By exposing the fixed volume and its concentration to varied dosages 

of adsorbent, adsorption isotherms (Langmuir, Freundlich, Tempkin, Harkins-Jura etc.) are discovered. For the 

purposes of our investigation, a linear form of the isotherm equations was used to derive the fixed parameters of 

the adsorption isotherm equations. Table 2 lists the model constants and correlation coefficients (R
2
) for each 

isotherm model. In the Freundlich isotherm model, n, known as the adsorption density, and Kf values, which 

show the relationship between the adsorbent-adsorbent, are important. A value of n <1 indicates that the 

adsorption process is chemical, and a value of >1 indicates that the adsorption process has taken place physically. 

The n value of >1 in the color removal of MSHA particles from textile wastewater indicates that the adsorption 

process is physically occurring.  

 

 

 

 



482 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

Table 2. The isotherm models and their constants 

Isotherm models 

Freundlich 
          

 

 
     

Kf (mg/g)(L/mg
1/n

) 0.62 

n 2.04 

R
2
 0.998 

Langmuir  

  
 

 

     
 

 

  
 

Q0 (mg/g) 0.17 

b (L/mg) 0.09 

RL 3.92 

R
2
 0.941 

Tempkin 
   

   

  
           

B1 1.159 

KT (L/g) 0.23 

R
2
 0.993 

D–R               

β 3.05x10
8
 

Qs 31.46 

R
2
 0.934 

E 0.39 

A correlation value of 0.941 was obtained for the Langmuir isotherm in the adsorption of colored textile 

wastewater on hydroxyapatite prepared from mussel shell. It is acceptable to have high b values in the selection 

of adsorbent, but in our study, the b value was found to be 0.09 mg/L. The qmax value, which expresses the 

adsorption capacity from Langmuir constants, was found to be 0.17 mg/g. Since the RL value (3.92) is greater 

than 1, adsorption is not convenient.  

A correlation value of 0.934 was obtained for the D-R isotherm. In the Dubinin–Radushkevich (D-R) isotherm, 

the E value is important to distinguish the type of adsorption. The E value, which is expressed as the Polanyi 

potential, is between 1-8 kJ/mol, indicating physical adsorption, and being between 9-16 kJ/mol, chemical 

adsorption (Gündüz ve bayrak, 2017). In our study, the E value is 0.3933 kj/mol and since the E value is below 8 

kJ/mol, it is said to have adsorption physical properties. This result proves that the adsorption process is physical 

since the Freundlich and Tempkin isotherm models also support the physical adsorption process. The correlation 
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coefficient (R
2
) values supported that the Freundlich and Tempkin isotherm models were more compatible in 

color removal for MSHA particles. 

Adsorption kinetics is used to analyze the solute's binding process to the adsorbent surface and to quantify the 

rate of adsorption. In this study, intraparticle diffusion kinetic models and pseudo-first-order, pseudo-second-

order, and color adsorption kinetics utilizing MSHA particles were assessed. Table 3 lists the kinetic constants 

and correlation coefficients (R
2
). The adsorption kinetics was found to be compatible with the so-called first-

order kinetic model, and the highest correlation coefficient was obtained, when the correlation coefficients of the 

kinetic models were analyzed. 

Table 3. The kinetic models and their constants 

Kinetic models 

Pseudo first order  
                 

  
     

   

k1 (L/dk) 1.16 

qe (mg/g) 4.16 

R
2
 0.996 

Pseudo second order   

  
  

 

      
  

 

  
   

k2 (L/dk) 3.63 

qe (mg/g) 23.96 

R
2
 0.955 

Intraparticle Diffusion       
      

Kp (g dk
0,5

) -0.645 

C (mg/g) 2.147 

R
2
 0.939 

k1; Langergren adsorption rate constant, k2; rate constant, qe; Amount 

of adsorbed substance at equilibrium Kp; C; Intraparticle diffusion 

model rate constant,  

3. CONCLUSION 

 In this study, color removal on real textile industry wastewater was investigated by using hydroxyapatite 

particles synthesized from mussel shells, which are natural adsorbent in nature.  

 The optimum conditions for this were determined using the RSM model with different parameters.  

 Isotherm and kinetic calculations were made to determine the adsorption mechanism. The isotherm data 

showed that the adsorption took place physically and was compatible with the Freundlich isotherm 
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model, and the kinetic calculations showed that the adsorption mechanism was suitable for the pseudo-

first order kinetic isotherm. 

 As a result of the studies, 78% removal efficiency was obtained at pH 6.0 at a adsorbent dosage of 0.81 

mg/L adsorbent, at a concentration of 32.5 mg/L colored wastewater in 3.5 hours.  

 It has been determined that it can be used as an effective adsorbent in the removal of dyestuffs from water 

without requiring expensive pretreatment, and very high color removal efficiencies have been obtained 

with this natural adsorbent. 
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Abstract 

Base isolation is an innovative seismic design tool that provides protection for structures strong earthquakes and 

winds. A basic idea for this technique is to decouple the superstructure from catastrophic effects of strong ground 

motions by shifting the fundamental period of structure away from the dominant periods of ground motions. 

Therefore, several codes around the world have introduced chapters relating to the base isolation technique. After 

gathering a more information on building's codes of Japan, China, IBC2009, Italy, Taiwan, and following the 

cyclic seismic events in our country, it is essential to introduce this technique into the Algerian earthquake code. 

The aims of this paper suggest a new design approach for LRB type isolators (Lead Rubber Bearing) according 

to the Algerian seismic regulation, based on the equivalent static method, and it employs an iterative process that 

determines the isolator's displacement design depending on the mechanical and geometric characteristics of the 

building. For this purpose, a nonlinear dynamic analysis was performed for the various international building 

codes excited by accelerograms of different kinds. This new method was validated by a numerical modeling, 

which is a comparative study with several regulations in the world, this showed very satisfactory results in design 

displacement and shear force base, which agrees very well with the various regulation. 

Keywords: Base isolation, Lead Rubber Bearing, Algerian seismic code, Hysteresis behaviour 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ikonik tasarım kavramı üzerinden evrensel tasarımcı Philippe Starck’ın narenciye sıkacağı 

‘‘juicy salif’’i çok yönlü olarak analiz etmektir. Bu kapsamda Starck’ın tasarım kavramına öznel bakış açısı 

genel bir çerçevede değerlendirilecek ve ürüne yansıyan öz değerleri irdelenecektir. Buna ek olarak narenciye 

sıkacaklarının tarihsel gelişim süreci incelenecek ve bir tasarım ürünü olarak bu kronoloji içerisindeki yeri ve 

önemi belirlenmeye çalışılacaktır.  Fransız tasarımcı, tasarım disiplinleri içerisinden endüstri ürünleri tasarımı ve 

iç mimarlık alanlarında başarısını kanıtlamış ve kendinden sonra gelen meslektaşlarına ilham kaynağı olmuş 

küresel bir değerdir.  

Bir tasarımın işlevsel ve fonksiyonel olması, göstergebilimsel hatalar barındırmaması, estetik kaygılar taşıması, 

tasarım ilkelerinden yararlanması ve özgün olması gerekmektedir. Juicy salif’i bir narenciye sıkacağı olarak 

türdeşlerinden ayıran ve onu ikonikleştiren en belirgin nitelik, sahip olduğu heykelsi estetiktir. Onu özgün ve 

popüler kılan, bir mutfak gereci olarak ihmal edilmiş ve prototipleşmiş bir ürün olarak görülen narenciye 

sıkacağına orjinal bir yorum getirmesidir. Bu bağlamda narenciye sıkacağını estetik bir sanat nesnesi olarak 

değerlendiren Davies, Coster, Arzo gibi diğer tasarımcılardan da söz etmek mümkündür. Fakat bu tasarımcılar 

Starck’tan yaklaşık yirmi yıl sonrasında ürünlerini kullanıcılarına sunabilmişlerdir. Formu ile soyut bir sanat 

ürününü andıran Starck’ın tasarımı 13.7cm derinliğinde, 11.4cm genişliğinde, 30.5cm yüksekliğinde, gümüş 

rengi, alüminyum üzeri paslanmaz çelik kaplama bir üründür.  

En eski sıkacaklar 18. yy’da Kütahya, Türkiye’de bulunan pişmiş toprak malzemeden üretilen örneklerdir. Bugün 

Dünya’nın hemen her yanında, hemen her evde bulunan hazneli plastik sıkacaklar ise J.T White tarafından 1896 

yılında patentlenmiştir. 19.yy’ın sonlarında ve 20. yy’ın başlarında ise narenciye sıkacakları türe göre 

özelleşmeye ve çeşitlenmeye başlamıştır. Tarım ürünü olarak narenciye 4000 yıldır tüketilmesine rağmen mutfak 

gereci olarak değer görmeye başlaması oldukça geç gerçekleşebilmiştir. Ona estetik anlam yükleyen ilk tasarımcı 
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olarak Starck’ı ve tasarımını anlamak değerli bir çıkarım olacaktır.  Ayrıca ikonik bir tasarım olarak ürünü 

anlamak ikonikleşmenin anlamlandırılması açısından da önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Philippe Starck, Juicy Salif, İç Mimarlık, İkonik Tasarım, Narenciye Sıkacağı 

CITRUS JUICER AS A DESIGN PRODUCT: PHILIPPE STARCK AND JUICY SALIF 

ABSTRACT 

The aim of this study paper is to analyze the universal designer Philippe Starck's citrus juicer ‘‘juicy salif’’ 

multidirectionally, through the concept of iconic design. In this context, Starck's subjective perspective on the 

concept of design will be evaluated in a general framework and the core values reflected on the product will be 

examined. In addition, the historical development process of citrus juicers will be examined and its place and 

importance in this chronology as a design product will be determined. The French designer is a global value that 

has proven its success in the fields of industrial design and interior architecture, among the design disciplines, 

and has been an inspiration to his colleagues after him. 

A design should be functional and utilitarian, free from semiotic errors, have aesthetic concerns, benefit from 

design principles and be original. The most distinctive feature that distinguishes Juicy salif from its counterparts 

as a citrus juicer and makes it iconic is its sculptural aesthetic. What makes it unique and popular is its original 

interpretation of the citrus juicer, which is seen as a neglected and prototypical product as a kitchenware. In this 

context, it is possible to talk about the other designers such as Davies, Coster and Arzo, who consider the citrus 

juicer as an aesthetic art object. However, these designers are able to present their products to their users about 

twenty years after Starck. Resembling an abstract art product with its form, Starck's design is 13.7cm depth, 

11.4cm width, 30.5cm hight, stainless steel coated by silver colored aluminum. 

The oldest juicers are the examples made of terracotta material found in Kütahya, Turkey in the 18th century. 

The plastic juicers with chambers, which are found in almost every house in the world today, were patented by 

J.T White in 1896. At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, citrus juicers began to 

become specialized and diversified according to the type. Although citrus fruit has been consumed for 4000 years 

as an agricultural product, it was quite late for it to be appreciated as a kitchenware. Understanding Starck and his 

design as the first designer to attribute aesthetic meaning to it would be a valuable inference. In addition, 

understanding the product as an iconic design is also important in terms of making sense of iconicity. 

Keywords: Philippe Starck, Juicy Salif, Interior Architecture, Iconic Design, Citrus Juicer 

1.GİRİŞ 

The aim of this study is to examine the iconic design "juicy salif" from the perspective of the iconic design 

concept and designer Philippe Starck. His citrus juicer is one of his important works in terms of design history, 

where he reveals the designer's core values and unique vision. In addition, the historical adventure of citrus 

juicers will be evaluated through their usage patterns and the place of the selected design product on the 
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chronological development of citrus juicers will be tried to be determined. Starck, of French origin, is a global 

value that has succeeded in setting an example for designers who come after him in the disciplines of industrial 

design and interior architecture, and has been able to make a difference compared to its predecessors.  

Citrus juicers are tools for extracting juice from citrus fruits by separating them from their pulp. (Url-1) Since 

these fruits show acidic properties, the products should be designed using materials such as plastic, glass, 

aluminum and ceramic that will not deteriorate in contact with acid. Since citrus juicers are included in small 

home appliances used in the kitchen some current examples produced in recent years can also be evaluated in the 

categories of electrical home appliances and smart home appliances.  

The citrus juicer is among the small kitchen utensils. Therefore, it should not exceed a certain volume. According 

to the "ten books on architecture", which is accepted as the first architecture book and written by the architect 

Vitrivius, a design product should have the characteristics of utilitas (Utility), firmitas (Sturdiness) and venustas 

(Beauty). (Vitruvius, 1999) (Tuncel, 2007) Today, a design product must have form, function and aesthetics. 

2.ARAŞTIRMA VE BULGULAR  

2.1 Design History of Citrus Juicers 

The fruits are among the archaeobotanical remains. (Ağaçbay Kırnak, 2006) Perhuena was a sweet nectar drunk 

in the Hittites. (Acar, 2019) Chocolate obtained from cocoa fruit has a history of 4000 years. 

(Özkaya&Özkaptan, 2016) Squashing fruit is quite an act, dating back to 150 BC. The first to do this were a tribe 

of Israel called the Essenes. Kelter is a tool used to make wine by squeezing grapes. Although this type of 

wooden press has been used since the Roman period, the current example of kelter is found especially in 

Catalonia and Switzerland. (Url-2)  Although squeezing hing fruits to produce various drinks is a very old action, 

it was quite late for this action to be carried to kitchens and turned into a daily activity.  

The use of citrus juicers as kitchen utensils in homes was only realized in the first quarter of the 18th century. 

The first citrus juicers were produced in Kütahya in the first quarter of the 18th century with a ceramic press 

system suitable for the general style of Turkish pottery. (Crowe, 2007) (Url-3) The reason for this is the intense 

lemon export to Istanbul due to the popularity of the drink called ice of water at that time. Ice of Water is a 

dessert prepared with alcoholic (wine or liquor) or non-alcoholic, fruit (usually forest fruits) puree and fruit juice 

and served cold. It was common in this period to drink sherbets with meals and to use them for health. Fruit 

juices are generally used in making sherbets. (Bakırcı&Zeyrek, 2017) Water ice is also a kind of cold sherbet 

dessert.  

In the 19th century, many citrus juicers were patented in the USA. In addition, citrus juicers were also used in 

some traditions during this period. During the annual orientation at Trinity College in Connecticut, the college 

president squeezed a fresh lemon to greet the incoming class, using the citrus juicer as a ritual object. (Url-4) The 

design, patented by Lewis Chichester in 1860, is the first of the registered examples. His citrus juicer is made of 
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cast iron. Therefore, it is possible to say that it is a heavy product. G.R Wilson's lemon squeezer is another model 

patented in 1886. The peculiarity of this model was that the knife it had split the fruit in two and the pressure 

made from the upper part ensured that the juice was filled into the glass at the bottom. The model produced by 

J.A Hurley is one of the first examples of articulated citrus juicers. This design is made of iron and works with an 

articulated mechanical system.  

 

Pic.1:The patent Picture of L.S Chichester  Pic.2:The patent Picture of G.R.Wilson Pic.3: The patent Picture of 

J.A Hurley 

The model that W.O Dunlap patented in 1890 is the first to be used horizontally, and in W.O Dunlap's patent 

application the purpose of the invention is to direct the juice of each half through separate channels so that two 

glasses can get a proportional portion of lemon juice to be turned into lemonade at the same time. Although he 

mentioned that the tool was specially adapted for cutting and squeezing lemons, it is clear that the same tool 

could be advantageous for similar operations on other fruits. W.O Dunlap's lemon squeezer is made of two 

different materials, wood and iron. (Url-5) Barret associates his product, which he patented in 1893, with a class 

of lemon juicers in which a vertically movable piston operates in a container containing a strainer on which the 

lemon rests. 
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Pic 4: The patent Picture of W.O Dunlop Pic 5: The patent Picture of C.W.Barrett 

T.J White explained his drawing by lettering in his patent application. The letter A represents a holder of any 

suitable size and shape with a hole. At the bottom of the base of the holder there is a strip a that goes through 

hole a. At the top and around the slot (a) the holder has a groove or slot (a), and on one side there is a notch (a) 

that extends out of the slot (a). A removable bowl (13), whose handle (I) is hinged to the slot at b, is inserted into 

the hole (a) such that it can be flipped down as shown in Figure 2. Its design is one of the earliest examples of 

tank citrus juicers from 1890. While the fruit is pressed and squeezed, the juice is filled into this tank. Morgan's 

1898 design has a tank like White's. However, fruit squeezing is done by turning and the tank is round shape. In 

this return, an insert similar to the working principle of a valve is used. Today, similar designs are frequently 

used in daily life. However, the rotation process is usually done directly by hand, without the support of any 

additional parts. The articulated model, produced by E.Walker in 1897, is the closest prototype of the articulated 

citrus juicers used today. While the citrus fruits are squeezed by applying force with the help of a hinged arm, the 

must is filled into the lower chamber. However, this arm, which is large in Walker's design, and the part on the 

back of the product are not used today. Today, the product has been made with stylish and useful with a more 

elegant arm. 
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Pic.6: The patent Picture of J.T White Pic.7: The patent Picture of C.Morgan Pic.8: The patent Picture of 

E.Walker 

The difference between the 1910 and 1915 citrus juicers developed by Filler and Carol from the previous 

examples is that they treat the citrus as a slice, not as a whole. Rather than providing drinkable juice, it provides a 

small amount of squeezing of the fruit to add flavor to food and beverages. These products are produced in both 

aesthetic and portable forms thanks to their small dimensions. Today, there are many practical designs produced 

for this purpose. 

 

Pic.9: The patent Picture of P.Filler Pic.10 The patent Picture of F.Carroll 

The first citrus juicer machine was invented by Dr. Norman Walker in 1930. The Hydraulic Press Juicer is 

designed to be easily disassembled and assembled. (Omoregie and the others, 2018) (Jeffs, 2019)Yanko Design 

is producing its prototype as a tribute to The Walker Juicer today.  In addition, its aesthetic value, useful form 

and functional structure present it as the first example of citrus juicers among electrical household and kitchen 

utencils. (Url-6) 
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Pic.11 Yanko Design’s product as a Prototype of Dr. Norman Walker 

In the modern era, an intense mechanization and machine aesthetics are seen in the examples. Manual products 

continue to be used with their prices and practicality. The development of systematics and alternative solutions as 

a design product has led the designers of this product to turn to aesthetics. Today, it is possible to find manual, 

electrical and smart product alternatives that appeal to a wide variety of users in design companies serving in 

kitchenware. Stainless steel and plastic have become popular in the design of this product, surpassing other acid 

resistant materials. Collaborations between different design firms, the inclusion of popular electrical home 

appliance brands and manufacturers in the product range and their interpretation as iconic design products have 

led to a wide variety of versions of citrus juicers on the market. 

  

Pic.12 Koziol’s manual citrus juicer Pic.13 Vintage electric citrus juicer designed by Smeg’s cooperation with 

Dolce&Gabbana 

 

2.2 Juicy Salif and Philippe Starck 

Philippe Starck is a product and furniture designer and an interior architect who was born in 1949 in Paris. He is 

designer with thousands of completed or upcoming projects, global reputation, tireless changeable creativity, 

vision and mission. (Du Royal Monceau, 2003) In some sources, Philippe Starck is described as a designer who 

works on surrealism, especially in his interior designs. (Cho&Kim, 2006) He is an avant-garde designer who uses 

bio-morphic forms in his furniture designs. (Lee, 2005) 
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Juicy Salif is considered an iconic design in terms of Industrial Design. (Russo&Moreas, 2003) (Lees-Maffei, 

2014) Iconic designs are designs that come to the forefront with their aesthetic aspect where form overtakes 

function. This approach presents the design object as an artistic object at the same time.  

Juicy Salif has been exhibited as a design product and art object in USA, Museum of Modern Art and New York 

Metropolitan Art Museum. The design should be functional, utilitarian and original, avoid display errors, have 

aesthetic concerns and benefit from design principles. The most distinctive feature of Juicy salif, which 

distinguishes it from its counterparts as a citrus juicer and makes it iconic, is its sculptural aesthetic. It also has 

other features that a design should have. Since it is an iconic product, it has taken precedence over the aesthetic 

function. What makes it unique and popular is its original interpretation of the citrus juicer, which has been 

neglected as a kitchen utensil and seen as a prototype product. 

In this context, it is possible to talk about the other designers such as Davies, Coster and Arzo, who consider the 

citrus juicer as an aesthetic art object. However, these designers are able to present their products to their users 

about twenty years after Starck. Resembling an abstract art product with its form, Starck's design is 13.7cm 

depth, 11.4cm width, 30.5cm hight, stainless steel coated by silver colored aluminum. Starck created this design 

for Alessi which is a medium-sized company based in Milan in 1990. (Gonzales, 2004) 

 

Pic 14: Juicy Salif and Lemon Pic.15: Juicy Salif in a space with it’s utility Pic.16 Juicy Salif with a whole body. 

 

3. CONCLUSION 

The oldest juicers are the examples made of terracotta material found in Kütahya, Turkey in the 18th century. 

The juicers with tanks, which are found in almost every house in the worldwide today, were patented by J.T 

White in 1896. Although citrus fruit has been consumed as an agricultural product for 4000 years, it is quite late 

for it to be considered as a kitchen utensil.19. At the end of the century and the beginning of the 20th century, 

citrus juicers began to specialize and diversify according to their types.  

Understanding Starck and his design as the first designer to attribute bio-morphic aesthetic meaning to the citrus 

juicers, would be a valuable inference. In addition, understanding the product as an iconic design is also 
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important in terms of making sense of iconicity. Juicy Salif is an indication that an industrial product can also 

turn into a work of art. It can be said that citrus juicers, which are among the kitchen utensils, were also used as a 

ritual object in history. The overlap of the kitchen utensils to be preferred in the design of the kitchen area with 

the interior design is important in terms of visual richness and functionality. Choosing iconic products is valuable 

in bringing the kitchen space together with art. 
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ABSTRACT 

Mulberry fruit is effectively used in traditional medicine to protect against protect the liver and lower blood 

pressure and fever. Mulberry extract has long been known for its anti-inflammatory and antioxidant properties, 

and has recently been explored as a potential treatment for various diseases. In this work, we describe a simple 

and efficient method for the synthesis of mulberry extract nanoparticles using bismuth nitrate pentahydrate. The 

synthesis of bismuth oxide nanoparticles, which have important, application and research area using an extract-

mediated approach, is utilized in this work. Bi2O3 nanoparticles are synthesized by using mulberry extract and 

bismuth nitrate pentahydrate. Detailly, 2.20 g bismuth nitrate pentahydrate was reacted with the plant extract and 

the reaction temperature was maintained at room temperature. The diffraction pattern obtained as a result of 

characterization processes performed using X-ray diffraction (XRD) reveals the presence of cubic bismuth oxide 

nanoparticles. The crystal sizes of the obtained bismuth oxide nanoparticles were calculated in two different 

ways using the Sheerer and Modified Scherer methods. The green synthesis method attracts attention and is 

important because it is cost-effective and environmentally friendly. Overall, the obtained results demonstrate the 

feasibility of using mulberry extract in nanoparticle synthesis as a natural and simple way. 

Keywords: Green synthesis, bismuth oxide nanoparticles, XRD, mulberry extract 

Introduction 

From past to present, mulberries are known as a source of food. In addition, they are also used as a medicine to 

improve eyesight, protect the liver and relieve fever [1]. Nanoparticle synthesis with plant and fruit extract have 

been considered as an important research topic of recent years. Some properties of obtained nanoparticles can be 

enhanced with extract. In literature, some studies conducted in recent years were examined, it was revealed that 

researchers used many different extracts to obtain nanoparticles. Some of the extract types used in these studies 

are as follows: Plantago lanceolata [2], Cayratia pedata leaf [3], Citrus limon Zest[4], Fresh leaves of rosemary 

[5], grape seed [6], Phlomis Leaf [7], Cotyledon orbiculata[8], Rosa floribunda charisma [9] and Conocarpus 

Lancifolius[10]. 

Bi2O3 is a semiconductor with superior physical and chemical properties. It has outstanding electrical and optical 

properties with high refractive index and dielectric constant. It has utilized in luminescence and 
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photoconductivity experiments. Also,  this novel particle can be used in photocatalytic and radiation shielding 

experiments [11, 12].  Bi2O3 metal oxide nanoparticle can be synthesized  by different methods among them 

extract mediated synthesis is known as hot research topic.   

The objective of present experimental study is green synthesis of Bi2O3 nanoparticle by biological methods with 

using dried mulberry extract. The plant-based extraction mechanics of metal oxide nanoparticle production 

simple involved mixing metallic solution with dried mulberry extract. After synthesis of nanoparticle 

characterization of the obtained nanoparticle was conducted.  

2. Material and method 

2.1. Mulberry extract Preparation 

 Dried mulberry obtained from local market. 5.0 g dried mulberry and 50 mL pure water mixed in a 

beaker. The prepared mixture stirred for 30 min at 50 C after the synthesis the color of mixture turn into yellow. 

The obtained extract firstly cooled and filtered and kept in a refrigerator at 4 C until further use. 

2.2. Bismuth Oxide Particles Synthesis 

 2.20 g of bismuth nitrate pentahydrate slowly dropped into 50 mL mulberry extract. The solution mixed 

with a magnetic stirrer for a half-hour at room temperature. Finally, precipitants were washed and centrifuging 

twice. The obtained powder dried at 65 C for 12h and annealed at 500 C for 2h. 

2.3. Characterization of Bismuth Oxide Particles 

Analysis of the crystalline material is carried out using X-Ray Diffractometer  

3. Results and discussion 

The structural properties of the produced nanoparticles were investigated by XRD analysis. When the XRD 

graph of the produced nanoparticles was examined, it was seen that they had a cubic Bi2O3 structure (Figure 1). 

All observed peaks are indexed and attributed to the PDF file 00-052-1007. It was determined that the produced 

Bi2O3 had a cubic structure. In addition, there are no other impurity diffraction peaks. 

 

Fig. 1. The XRD pattern of Bi2O3 
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The size of the particles is a significant parameter for determining the size scales. The Debye-Scherrer equation 

can be utilized to calculate the synthesized nanoparticles average size. XRD patterns can be used to calculate the 

crystal size of samples. The particle size of the synthesized Bi2O3 sample was determined using the Scherrer 

equation. Debye-Scherrer equation: 

                                 (1) 

 

D in the equation represents the particle size. λ refers to the wavelength of the incident radiation (1 ,54056 A). k 

is a constant number and equals 0.94 considering CuKa radiation. β gives the peak width with half-maximum 

intensity and θ the peak location [13, 14]. 

 

Fig. 2. Scherrer plot of Bi2O3. 

 

With the modified Scherer formula, the D value can be estimated more accurately by utilizing the mean of least 

squares from the points of all major peaks. This can be done by writing the Debye-Scherer formula as follows: 

                                                  (1) 

When the natural logarithm is applied to both sides of the equation: 

                                                    (2) 

The lnβ–ln(1/cos θ) pattern was created for the produced Bi2O3 sample and presented in Figure 3. The average 

particle size was obtained using the modified Scherer technique [15]. 
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Fig. 3. Modified Scherer pattern of Bi2O3. 

 

The crystallite size was found to be 118.95 nm using the Scherrer equation. The crystal size of Bi2O3 

nanoparticles was found to be 30.67 nm using the modified Scherer equation. 

Conclusion 

Bismuth oxide nanoparticles, which has a widespread investigation and application field, was obtained by green 

synthesis by using mulberry extract obtained from the dried mulberry and bismuth nitrate pentahydrate 

precursors. The Bi2O3 nanoparticles synthesized from the extract, diffraction pattern obtained as a result of the 

analysis made by XRD were in cubic structure. Moreover, the calculated average crystallite sizes of the 

synthesized Bi2O3 nanoparticles were calculated by Debye Sheerer and modified Scherrer methods. The 

crystallite size was analyzed by the Scherrer’s equation and modified Scherrer's and was found to be comparable 

in agreement with each other. The average crystallite size of Bi2O3 nanoparticles average obtained from 

Scherrer's equation 118.95 nm and modified Scherrer's 30.67 nm. 
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ABSTRACT 

Pomegranate is a source of very important bioactive compounds and has been used in folk medicine for 

centuries. In the literature, there are studies showing that pomegranate peel exhibits very high antioxidant 

activity. The green synthesis of ZnO nanoparticles using pomegranate peel has recently gained attention as an 

effective method for producing high-quality nanoparticles. One of the key characteristics of these nanoparticles is 

their crystallite size, which can be measured using various methods. One common method for determining the 

crystallite size of ZnO nanoparticles is X-ray diffraction (XRD). This technique uses the diffraction of X-rays by 

the nanoparticles to determine their crystal structure and size. The resulting diffraction pattern can be analyzed to 

calculate the average crystallite size of the nanoparticles. In this study, ZnO nanoparticles were synthesized using 

pomegranate peel extract. These were compared with the ZnO nanostructures obtained without using the extract. 

The structural properties of ZnO nanoparticles were characterized by X-ray diffraction (XRD) technique. As a 

result of the characterization analysis using XRD results, the presence of zinc oxide structure was determined 

from the diffraction pattern. The crystallite sizes of the produced ZnO nanoparticles were estimated by Sheerer 

and Williamson Hall methods. Green synthesis method is an effective and important method due to its low cost 

and environmental friendliness. 

Keywords: Green synthesis, zinc oxide, XRD, pomegranate peel 

Introduction 

Nanoscience and nanoparticles are important keywords of today’s researchers and the most common definition of 

nanoparticles is follows; the materials with a diameter of 1-100 nm [1].  An important feature of nanotechnology 

today is that it has created advanced solutions for solving antimicrobial resistance problems using nanoparticles 

(NPS). In recent years, metals and their oxides have attracted great attention due to their ability to survive in 

insensitive conditions of various procedures [2]. Nanoparticles can be synthesized from metal oxides such as Mo, 

Au, Pt, Cu, NiO, Pd, TiO2, CuO, ZnO and also from metals. This metal and metal oxide nanoparticles within the 

zinc oxide (ZnO) nanoparticles have wide variability of applications in biomedical systems as well as low cost of 

production, ease of preparation, and safety because of this reason ZnO nanoparticles has attracted increasing 

attention in recent years [3]. Some of the chemicals traditionally utilized in the obtaining nanoparticles are used 

to prevent the agglomeration of metallic precursors, stabilizing agents and reducing agents. Unfortunately, the 
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toxicity of chemicals and their negative effects on the environment and human health have made the chemical 

methods less desirable. Moreover, the high material costs associated with chemically manufactured nanoparticles 

have prompted the development of the green chemistry method of nanoparticle production. [4]. 

The objective of present experimental study is green synthesis of ZnO nanoparticle by biological methods with 

using pomegranate peel extract. The plant-based extraction mechanics of metal oxide nanoparticle production 

simple involved mixing metallic solution with pomegranate peel extract. After synthesis of ZnO nanoparticle the 

crystalline pattern and crystalline size investigated with comparing non extract derived ZnO nanoparticles.   

 2. Material and method 

2.1. Pomegranate peel extract Preparation 

 Pomegranates purchased from local vendors were first separated from their peels. The obtained 

pomegranate peels were dried at 60 °C for 96 hours. Dried pomegranate peels were ground into powder in a 

mortar. 4 g of pomegranate peel powder was added to 200 mL of distilled water and mixed in a beaker. This 

prepared mixture was stirred at 70 C for 30 minutes. The extract thus obtained was first cooled. It was then 

filtered with filter paper. 

2.2. ZnO Nanoparticle Synthesis 

Analytical grade hydrated zinc asetat (ZnC4H6O2) was used as a zinc precursor. 100mL of 0.2M zinc acetate 

solution was formed. This stock solution was then split into two. A 2M NaOH solution was added dropwise to 

50mL of 0.2M zinc acetate solution to adjust the pH. The resulting precipitate was filtered. To the other 50mL 

zinc acetate solution, 20mL of pomegranate peel extract was added dropwise on a magnetic stirrer. Then again, 

the NaOH solution was added dropwise. A precipitate was observed during this process. The resulting precipitate 

was washed three times with distilled water. It was then filtered and both ZnO solutions were dried in an oven at 

75°C for 12 hours. Hereinafter, the synthesized pure zinc oxide ZnO and the zinc oxide synthesized with the 

extract will be referred to as ZnO/PP. 

2.3. Characterization of ZnO Particles 

Structural analysis of the produced materials was done by XRD (X-Ray Diffractometer). One of the important 

parameters in determining size scale is particle size. XRD patterns can be used to examine the particle sizes of 

the synthesized samples. One of the various methods to calculate the size of nanoparticles is to use the Debye-

Scherrer equation. 

Debye-Scherrer equation: 

                (1) 

 

The D used in the equation represents the particle size. In the equation, λ represents the wavelength of the 

incident radiation (1 ,54056 A). The k used in the equation belongs to a fixed number (k equals 0.94 for CuKa 
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radiation). θ represents the peak peak position. βD represents the peak width and peak position at half-maximum 

intensity [5, 6]. 

Internal tension can be investigated with Williamson-Hall's proposed UDM. The internal stress of the samples 

can be studied with UDM as proposed by Williamson-Hall. The expansion caused by the lattice stress, which can 

cause crystal defects and deformations in powder-form samples, can be obtained by the equation given below: 

  
    

       
      (2) 

W-H equations (3), (4) giving the total expansion are given as follows: 

     
   

      
                (3) 

Rearranged equation (2) : 

             
   

  
               (4) 

Using the modified Scherer formula, the D value can be estimated quite accurately using the minimum square 

mean of all the peaks. Its formula can be written as: 

                               (5) 

Taking the logarithm of both sides of the equation: 

                             (6) 

3. Results and discussion 

The structural characters of the produced ZnO and ZnO/PP nanoparticles were investigated by XRD analysis. 

The XRD diffraction patterns given in Figure 1 are recorded in the range of 10 to 90. Diffraction peaks seen at 

31.73, 34.37, 36.21, 47.48, 56.53, 62.77, 67.86, and 69.00 2θ values (100), (002), (101), (102), (110), 

(103), (112) and (201) corresponds to the planes. As can be seen from the XRD graph of the synthesized ZnO 

and ZnO/PP nanoparticles, both samples have Hexagonal zinc oxide structure (Figure 1). The peaks seen for ZnO 

and ZnO/PP are indexed and can be attributed to PDF files 01-089-1397. Besides, no pollution diffraction peaks 

were observed. 

 

Fig. 1. The XRD pattern of ZnO and ZnO/PP 
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As can be seen in Figure 2, a graph drawn with 1/β on the x-axis and cos(θ) on the y-axis is presented. Using the 

Debye-Scherrer equation, the dimensions of ZnO nanoparticles were found to be 41,049 nm. 

 

Fig. 2. Scherrer plot of ZnO. 

 

The Williamson-Hall plot is used to examine the crystal sizes of ZnO nanoparticles in more detail. Williamson 

Hall graph is presented in Figure 3. The linear relationship seen in the graph has a positive slope and can be 

attributed to the tensile stress probability of the produced ZnO nanoparticles. The effective particle size for ZnO 

was estimated at 33.9 nm. 

 

Fig. 3. The W–H analysis of ZnO 

The graph where ln(1/cosθ) is assigned as the x-axis and lnβ as the y-axis is given in Figure 4. The sizes of ZnO 

nanoparticles were estimated to be 8.43 nm in the modified Scherrer formula by taking advantage of the slope of 

the graph. 
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Fig. 4. Modified Scherer pattern of ZnO. 

 

In Figure 5, a graph is drawn for the ZnO/PP sample with 1/β on the x-axis and cos(θ) on the y-axis. The average 

crystallite calculated using the Scherrer equation for the ZnO/PP sample is 34.62 nm. 

 

 

Fig. 5. Scherrer plot of ZnO/PP. 

βcosθ was plotted against 4sinθ for the preferred peaks and is presented in figure 6. The calculated particle size 

for ZnO/PP using the appropriate line slope is 19.78 nm. 
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Fig. 6. The W–H analysis of ZnO/PP 

 

The mean size of ZnO/PP nanoparticles was calculated as 8.22 nm from the modified Scherrer formula, using the 

slope of the graph plotted with the x-axis of ln(1/cosθ) and the y-axis of lnβ. 

 

 

Fig. 7. Modified Scherer pattern of ZnO/PP. 
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Conclusion 

In in recent years, the synthesis of various metal oxide nanoparticles using environmentally friendly green 

synthesis methods and plant extracts attracts the attention of researchers considering the benefits such as 

environmental friendliness, convenience, low toxicity and low cost. Today, green methods are preferred for 

synthesizing ZnO nanoparticles using extracts obtained from plant wastes. In this study, after the pomegranate 

peel was dried and powdered, these powders were used as extracts. Zinc oxide was produced using this extract 

zinc acetate, a zinc precursor. The structural properties of the extracted and extracted ZnO nanoparticles were 

investigated. It was determined that the particle sizes of ZnO structures synthesized using the extract were 

reduced when compared to the ZnO structures synthesized without using the extract. 
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ABSTRACT 

Herbal teas, which are one of the most consumed beverages in the universe, have been used as a certain source of 

healing due to some important chemicals they contain. The synthesis of zinc oxide nanoparticles, which have 

important, application and research area using a plant extract-mediated approach, is investigated in this study. 

ZnO Nanoparticles are obtained by using tea juice extract of linden tree leaves, which can be used as a support in 

the treatment of many different health problems thanks to the active substances contained in its content, and 

Nitrate of zinc. In detail, 0.1 mM Zn (NO3)2.6H2O was reacted with the plant extract and the reaction temperature 

was maintained at 75 C. The gellimy structure in the resulting putty consistency is completely dried, collected 

and packaged for subsequent analysis. The diffraction pattern obtained as a result of characterization processes 

performed using X-ray diffraction (XRD) reveals the presence of hexagonal Zinc oxide nanoparticles. The crystal 

sizes of the obtained zinc oxide nanostructures were calculated by using results of X-ray diffraction 

measurements and mainly two different methods were utilized. The used methods are the Sheerer and 

Williamson Hall methods respectively. This green synthesis method attracts attention and is important because it 

is cost-effective and environmentally friendly. 

Keywords: Green synthesis, Zinc oxide nanoparticles, XRD, linden tea  

Introduction 

Metal and metal oxide engineered nanoparticles (MMO-ENPs) have applications in many different industries 

such as electric-nanosensors, soil improvement reagent, crop growth regulators, catalysis, due to their novel 

properties [1]. Metal oxide semiconductors (MOS) have been attracted increasing attention due to their good fast 

speed of response and recovery, selectivity, sensitivity and low cost [2]. Zinc oxide (ZnO) in the form of thin 

film and/or powder form have used in many optical, catalytic,  magnetic, pharmacological applications [3]. ZnO 

have large band gap energy, cost efficiency, high binding energy and hydrophilic nature[4–6]. Moreover, ZnO 

nanoparticle are biocompatible and low-toxic nanoparticles which can be used as superior drug transporter 

systems and it have also inhibitory potential for different bacterial strains [7]. 
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ZnO nanoparticle can be obtained by various methods among the synthesis methods obtaining ZnO nanoparticle 

with plants extract rising topic of the current subject. The synthesis of ZnO nanostructured materials by green 

methods has attracted great interest in the last decade. The interest in this approach is due to its non-toxicity, 

cost-effectiveness and environmental friendliness [8]. In literature, Ananas Comosus [9], Ailanthus altissima fruit 

aqueous extract [10], walnut leaf extract [11], S. acuta [12] and Morinda umbellata leaf extract [13]. Linden is 

known as one of the most popular herbs for herbal tea, it contains hydrocarbons, terpenoids, phenolic compounds 

and esters [14]. It has been utilized for centuries, to help treatment of some illnesses like migraine, hypertension, 

colds, influenza and inflammation [15]. 

The aim of current experimental study is green and fast production of ZnO nanoparticle by biological methods 

with using linden tea extract. The plant-based extraction mechanics of metal oxide nanoparticle production 

simple involved mixing metallic solution with linden tea extract. After synthesis of nanoparticle characterization 

of the obtained nanoparticle was conducted.  

2. Material and method 

2.1. Inden Tea Extract Preparation 

 A instant linden tea bag of a 1.85 gr and 100 mL pure water mixed in a beaker. The prepared mixture 

boiled for 15 min at 100 C after the reaction the color of mixture turn into yellow. The obtained extract firstly 

cooled and filtered. 

2.2. Zinc Oxide Particle Synthesis 

 0.5 M zinc nitrate water solution firstly prepared and the 50 mL linden tea extract is added to this solution 

to prepare equal volume mixture. The solution mixed with a magnetic stirrer for an hour at room temperature. 

After then, 1.0 M sodium hydroxide was added to dropwise to reach pH of the prepared solution to 12. The 

solution continues to stir for 3h at room temperature. Finally, precipitants were washed and centrifuging twice. 

The obtained powder dried at 65 C for 12 h. Then the synthesized material was annealed at 550C for 2 hours. 

The all reagents were obtained from Alfa-easer. 

2.3. Characterization of ZnO Particles 

Analysis of the crystalline material is carried out using X-Ray Diffractometer  

3. Results and discussion 

XRD analysis was performed before and after heating to investigate the crystal structure of the synthesized 

material. The ZnO structure could not be detected in the XRD analysis performed before the heating process. 

However, the XRD patterns of the synthesized nanostructured material showed good ZnO crystallinity after 

heating (Fig. 1). (1 0 0), (0 0 2), (1 0 1), (1 0 2), (1 1 0), (1 0 3), (2 0 0), (1 1 2), (2 0 1) and (2 0 3) were detected 

in the XRD peaks corresponding to their planes (PDF:01-079-0207). It was observed that the synthesized ZnO 

was in hexagonal structure. Also, no other impurity diffraction peaks were observed. This result reveals that the 
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precursors have totally dissociated and no other crystalline compounds remain as a result of the decomposition 

[16]. 

 

Fig. 1. The XRD pattern of ZnO-NPs 

The crystallite size of the material can be calculated from X-ray diffraction data. The crystallite size ZnO 

nanoparticles was calculated using the XRD pattern by the Scherrer Eq: D=(kλ/βDcosθ), here, D represents the 

size of the particle, λ represents the wavelength of the radiation source and k is a constant and equals 0.94 for 

CuKα radiation. θ is the  peak position and βD gives the peak width at full weight at half-maximum intensity. 

Graphs of 1/βD (x-axis) and cosθ (y-axis) were drawn for the producted ZnO nanoparticles (Fig.2). The crystallite 

size of sample was calculated from above mentioned facts and the slope of the best fit line of graph [17]. 

 

Fig. 2. Scherrer plot of ZnO-NPs.  
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Internal tension can be investigated with Williamson-Hall's proposed UDM. The expansion induced by the lattice 

tension, which can cause crystal defect and deformation in powder-form structures, can be represented by the 

following equation: 

  
    

       
      (1) 

The total expansion W-H equations (2), (3) can be expressed as: 

     
   

      
                (2) 

 

If equation (2) is rearranged: 

             
   

  
               (3) 

 

The strain and crystal size of zinc oxide NPs can be analyzed from the slope of the graph with βhkl cos(θ) on the 

y-axis and 4sin(θ) on the x-axis (Fig. 3) [18]. 

 

Fig. 3. The Williamson-Hall plot of linden extract derived ZnO nanoparticle 

 

With the modified Scherer formula, one can more accurately estimate the D value by using the mean of the least 

squares from all the major peaks. The Debye-Scherer formula for this can be given as: 

                                                  (4) 

Taking the natural logarithm of both sides of the equation: 

                                                    (5) 
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The graph of lnβ–ln(1/cos θ) was drawn for the sample and is given in Fig. 4. The mean crystallite size was 

calculated by the Modified Scherer technique [19]. 

 

Fig. 4. Modified Scherer plot of ZnO-NPs. 

 

The crystallite size was found to be 61.08 nm using the Scherrer equation. It was calculated as 63.82 nm using 

the Williamson-Hall equation. As can be seen, similar results were obtained with both equations. The crystal size 

of ZnO NPs was found to be 13.88 nm utilizing the modified Scherrer equation. 

Conclusion 

ZnO, which has a wide research and application field, was obtained by green synthesis by using tea juice extract 

obtained from the leaves of the linden tree and zinc nitrate precursors. It was observed that the ZnO nanoparticles 

synthesized from the diffraction pattern obtained as a result of the analysis made by XRD were in hexagonal 

structure. The crystal sizes of the producted ZnO NPs were analyzed by Debye Sheerer, Williamson Hall and 

Modified Sheerer methods. The crystallite size was calculated by the Scherrer’s equation, W-H and modified 

forms of Scherer models and was found to be comparable and in agreement with each other. The mean crystallite 

size of linden extract derived ZnO nanoparticles are closed to crystallites size that obtained from Scherrer's 

equation.  
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ABSTRACT 

Today, the textile finishing industry needs a lot of water and due to the use of this water, it creates a lot of 

colored wastewater. Especially due to the high need for water due to the developments in the industry, the reuse 

of treated polluted water is very important in terms of the control, planning and development of water resources 

in the world.Textile wastewater contains many organic pollutants in dissolved form, depending on the type of 

dyestuff used. 

Textile finishing waste water consists of many different pollutants, mainly high organic matter and colorants, 

depending on different types of dyes, surfactants and textile auxiliaries.  

Today, wastewater treatment methods include solvent extraction, ion exchange, precipitation, evaporation, 

reverse osmosis, membrane bioreactor, membrane separation. However, these existing methods are very costly 

and low-efficiency methods in wastewater treatment. Therefore, research on innovative and low-cost methods for 

wastewater treatment continues rapidly. Among the new technologies, advanced oxidation processes (AOPs) are 

highly researched and high potential new methods for the purification of certain impurities that cannot be 

removed by general techniques. 

AOP methods include UV, ultrasound, ozonation, Fenton and similar reactions. 

One of these methods is the decolorization of wastewater with ozone. Ozonation is used in the decomposition of 

aromatic hydrocarbons, pesticides, phenols and chlorinated hydrocarbons, in the removal of dyestuff and COD. 

The absence of sludge formation and the absence of toxic metabolites are among the important advantages of 

ozonation. 

In this study, the removal of color of Sumifix Supra Brilliant Red GF (C.I. Reactive Red 223) dyestuff in 

dyehouse wastewater by ozonation method, which is one of the advanced oxidation methods, was investigated 

and the pH, conductivity and color values of the samples were examined and the results were evaluated. 

Keywords:Textile, Advanced oxidation, Ozone, Decolorisation 

1. INTRODUCTION 

Dyes and pigments have been used for coloring purposes in the textile industry for many years. Reactive dyes are 

the most important dyes used in dyeing cotton. The textile industry consumes large amounts of water, and dyes, 

metals, etc. It discharges wastewater containing various toxic substances such as (1-2). This wastewater , which 

contains high concentrations of colorants, needs to be cleaned with effective decolorization methods. (3,4) For 

this reason, wastewater is treated by various methods. İN the wastewater treatment methods today extraction , ion 
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exchange, precipitation, evaporation, reverse osmosis , membrane There are methods such as bioreactor , 

membrane separation. However, these existing methods are very costly and low-efficiency methods in 

wastewater treatment. (5) 

Among the new technologies, advanced oxidation processes ( AOPs ) are highly researched and high potential 

new methods for the purification of certain impurities that cannot be removed by general techniques . AOP 

methods include UV, ultrasound, ozonation, Fenton and similar reactions. (6) One of these methods is the 

decolorization of wastewater with ozone. Ozonation is used in the decomposition of aromatic hydrocarbons, 

pesticides, phenols and chlorinated hydrocarbons, in the removal of dyestuff and COD . No sludge formation and 

toxic The absence of metabolites is one of the important advantages of ozonation.(7,8) 

Ozone (0 3 ) has three oxygen atoms in its structure. Ozone is an allotrope of two atoms of oxygen . O 3 gas is 

normally colorless and has a distinctive odour. It is widely used as a disinfectant in drinking water treatment in 

the world, with its very high oxidation and very good germ-killing ability . Ozone is a powerful oxidant that can 

chemically react with compounds. substance. It is more advantageous than most chemicals in terms of oxidation 

potential . Hydrogen peroxide used in general applications 1.77 eV ozone has an oxidation potential of 2.07 eV . 

has oxidation potential. (7.8) 

Waste water in enterprises is one of the biggest problems in the industry because it is harmful to the environment 

and people. Ozone offers promising solutions in wastewater treatment. (9) Ozone is a more effective and cheaper 

method than all known treatment methods due to its very low operating cost. Ozone decolorizes polluted water 

by 99%. (10) 

In this study, Sumifix in dyehouse wastewater Supra brilliant Decolorization of Red GF (CI Reactive Red 223) 

dyestuff by ozonation method, which is one of the advanced oxidation methods, was investigated and the pH , 

conductivity and color values of the samples were examined and the results were evaluated. 

2. MATERİAL AND METHOD 

2.1. Experimental Studies 

Experimental study, 1g/l dyestuff Sumifix Supra brilliant Red GF (CI Reactive Red 223) dyestuff was prepared 

and color removal studies were carried out at ozone gas flow rates of 5 l/min, 10 l/ min and 15 l/ min . The 

chemical composition of the dyestuff used is given in Figure 2.1 . 
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Figure 2.1 . Sumifix Supra brilliant Red GF (CI Reactive Red 223) dyestuff chemical structure 

0zone generator shown in Figure 2.2 was used in the study. The ozonation process was carried out in the beaker 

with the help of a diffuser . 

 

Figure 2.2 . ozone generator 

Spectroquant for testing color removal Pharo 300 brand spectrometer ADMI values of used samples were 

measured. 

2.2. Experimental Results 

The measurement values of the reference (untreated dyestuff solution) and ozonated samples at different 

ozonation times are summarized in Table 1.  

The effects of ozonation time on temperature, pH , conductivity and color absorbance values of dyeing water 

were investigated. In the ozone process, ozonation was made up to the point where the colored water became 

discolored, and this time was recorded. When the OZONE zone dose was increased, there was no significant 

difference in the temperature, pH and conductivity measurement values , but an increase in the decolorization 

time was observed. (Figure 2.3 ) 

pH and temperature ( o C ) and conductivity (µS/cm) and absorbance values of ozone-treated samples for 1 g/l 

dyestuff solution . 
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 pH 

Temperat

ure 

( 
o 

C ) 

Conducti

vity 

(µS/cm) 

Absorban

ce 

( ADMI) 

Decoloriza

tion time 

( min ) 

reference solution 10.33 17.3 642 4,162 --- 

5 l/ min ozone gas flow 10.86 16.9 670 0.235 2.51 

10 l/ min ozone gas flow 11.14 16.7 664 0.291 4.50 

15 l/ min ozone gas flow 10.27 16.9 667 0.290 5.05 

 

 

Figure 2.3 . Absorbance and decolorization times of the samples 

A color change image during ozone treatment is in Figure 2.4  

 

Figure 2.4 . Color change of ozonated samples 

3. CONCLUSION 

 Sumifix by ozonation method Supra brilliant Color removal of Red GF (CI Reactive Red 223) dyestuff 

was accomplished with great success. is a method. 
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 As the ozonation dose increased, no significant difference was observed in the temperature, pH and 

conductivity measurement values , It was observed that the color removal efficiency by ozonation 

decreased for Sumifix Supra Brilliant Red GF (C.I. Reactive Red 223) dyestuff when the dose was 

increased. 

 Therefore, a stronger color removal can be achieved by using less ozone. 
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SUMMARY 

Today, with the innovations in polymer technology, conductive ( conjugated ) polymers have been discovered 

and studies on this subject have gained importance. In this direction, studies on synthesizing various conductive 

polymers are continuing rapidly. Conductive polymers offer users advantages such as low cost, lightness and 

being more flexible . Conductive polymers, which were discovered 20-30 years ago, conduct electricity very 

well. Therefore, conductive polymers can be used in many areas where metals are used. These polymers can be 

used in various application areas such as electronic devices, light sensors , rechargeable batteries, solar cells, fuel 

cells. The conductive polymers that are currently the subject of most research are polythiophene ( PTh ), poly 

(3,4-. ethylenedioxythiophene), polyaniline (PANI) (PEDOT ), polypyrrole ( PPy ). 

In recent years, the subject of conductive polymers is among the subjects that attract attention in the textile 

industry. With the emergence of new generation fibers, new textile surfaces and innovative processing 

technologies, the demand for smart textiles is also increasing rapidly. Commercially available smart textiles, in 

which conductive polymers play an important role in the development, are medical textiles, protective clothing, 

touch screens, flexible fabric keyboards, and sensors for various fields . Smart textiles are functional textiles that 

have applications in various sectors such as health, sports, automotive and military. 

In this study, information about conductive polymers is given and current studies in textile applications are 

examined. The stability of the polymer used in the production of conductive textiles , the washability of the 

conductive textile surface , the applicability of industrial scale production, etc. Some difficulties need to be taken 

into account. In the study, a comprehensive review was made on the integration techniques of conductive 

materials into or on a textile structure . 

Keywords: smart textile, conductive textile, conductive polymer, coating, washing 

1. INTRODUCTION 

Polymers are large-mass compounds formed by many molecules coming together . The smallest building block 

of polymer is monomer . Monomers come together with various reactions to form the polymer. These reactions 

are called polymerization reactions. Polymers can be synthesized in the laboratory environment. [1,2] 

Polymers have gained importance in recent years as they are cheap, flexible and easily shaped. Polymers are 

insulators and due to these properties, they are used on the outside of electrical cables. In order to be used in 

places where conductivity is required, there must be parts that conduct electricity in their structures. 

Conductive polymers 
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Alan J. Heeger, Hideki Shirakawa, Alan G. Macdiarmid synthesized the first conductive polymer, polyacetylene 

In 1977, and they won the 2000 Nobel Prize in chemistry. By oxidizing polyacetylene in the form of black 

powder, which has been known for 
a 

long time , with iodine, fluorine and chlorine vapors, they increased its 

conductivity 109 
times 

and brought it to the level of 105 s/m. 

When polymers and metals are compared, it is seen that polymers are more economical, lighter and more flexible 

than metals, but they do not have electrical conductivity, that is, they are insulators. (3,4) 

 

Figure 1. diagram of Conductivity of  materials (5) 

 

Conductive polymers gain the ability to conduct electricity thanks to the presence of long conjugated double-

linked chains in their structures. (6) 

Synthesis 

difference of conductive polymers from normal polymers is that they have a conjugated chain structure. The 

conjugated chain structure is a molecular chain consisting of single and double bonds, respectively. Double 

bonded chains are important for conductivity . Although conjugated polymers were synthesized many years ago, 

their conductivity has not been noticed. 

 

 

Figure 2. Conjugated polymer chain (7) 

 

polymers to gain conductivity, salts must be prepared by treating them with reducing or oxidizing agents as well 

as the conjugate structure . Thus , highly conductive polymers such as metals can be obtained ( Cowie 1991). 



521 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

This oxidation or reduction process is called doping . Doping ; In the polymer structure, the electrons are 

removed from their places, which is oxidation or by relocating the electrons (reduction). In other words , 

electrons are added or removed from the polymer chain in doping . Oxidation is called p-type doping and 

reduction is called n-type doping. ( 8,9,10,11 ) In Table 1, conductive polymers and conductivity levels are given. 

The most important conductive polymers are polyacetylene , polypyrrole , polyaniline , polythiophene , 

polyfuran , poly (N -vinyl ) polymers such as carbazole ). (Figure 2) 

Table 1. Conductive polymers, dopant materials and their conductivity (12) 

 

 

 

Figure 3. Common conductive polymers (5) 

The conductivity theory of conductive polymers is generally explained by the band theory. Electrons in motion at 

certain energy levels of the polymer must have a certain energy. All energy levels have their own unique ability 
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to accept electrons. For electrical conductivity to exist, the solid and empty band levels must be adjacent to each 

other, as shown in Figure 4 . (9.13) 

 

Figure 4. Band energies varying according to conductivity (13) 

(a) Insulator, (b) Semiconductor, (c) Conductor 

 

Conductive polymers pH sensors , gas sensors , biosensors , ıt use used in the construction of electronic devices 

and devices such as diodes, transistors , resistors and capacitors , in photochemical cells, in the production of 

anti-corrosion, conductive fiber, in the production of supercapacitors and electrolytic type capacitors , in 

electronic circuits such as transistors , photodiodes and LEDs, in radars and many more. (14) 

Current studies on conductive polymers in textiles 

Studies with conductive polymers in textile are mostly prepared by chemical doping method. Textile products 

can be produced by coating with conductive polymers, treating them, or combining them with conductive fibers, 

various polymers and conductive polymers. Most research is done with Polyaniline and polypyrrole polymers 

because of their durability, high electrical conductivity , and thermal and chemical inertness. (15,16) 

One of the important areas where conductive polymers are used in textiles is electronic textiles. In one study , a 

laminated film containing Ti3C2Tx as a was coated with a PEDOT film by simple vapor phase polymerization 

(VPP). The produced PEDOT/ MXene coated cotton fabrics exhibited, joule heating performance, 

electrochemical performance good electromagnetic radiation shielding of 36.62 dB, and strain sensing 

performance . The resulting multifunctional textiles were 3.6 Ω sq . It has a low layer resistance of 
-1 , and fabric 

supercapacitors exhibit an ultra-high specific capacitance of 10000.2 mF cm - 
2 

, high EMI shielding efficiency, 

and sensitivite sensors .(17) 

Wan et al., polypropylene coating was carried out on various cellulose fibers by vapor-phase polymerization and 

typically prepared cotton polypyrrole electrode was used with high specific (18) 
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Figure 5. a ) changes in the conductive fabric surface (1000 bending cycles) b, c) SEM images of the surface. d ) 

Change in electrical conductivity on the surface.(18) 

2022, Rybicki et al. polypyrrole ( PPy )and Polyaniline (PANI) coated on polyacrylonitrile fabric, (Figure 6) 

 

Figure 6. SEM images: (a) A PANI layer; (b) A layer of PPy printed on PAN inkjet (19) 

The results showed that it provides very good EMR protection. (19) 

In another study , to make AgNPs permanent on cotton fabric was used L- cysteine (Figure 7) It was coated with 

PEDOT:PSS to prevent AgNPs from cracking . The resistance of the finished fabrics is measured 8,7 ohm. (20) 

 

Figure 7. Preparation of conductive cotton substrates (20) 
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In another study, 3 different sensors were prepared and their behavior in humid air was investigated. It was 

concluded that the relative humidity and the properties of the material were effective on the sensor resistance. 

(21) 

 

Figure 8. Sensor production scheme (21) 

In another study, cotton fabrics, PPy and Titan Dioxide The mechanical, physical, and biological studies of 

nanoparticle / silane coated and treated fabrics were investigated using different analytical techniques. The 

findings showed that the coated cotton fabrics showed good electroconductive properties and resistance to 

ultraviolet influence (UPF). After treatment, cotton fabrics have an increase in electrical conductivity and good 

antibacterial activity against both types of bacteria (gram-negative and positive bacteria). has exhibited. The 

result showed that functionalized cotton fabric treated with PPy /TiO 2 NPs/silicone achieved an increase in 

tensile strength and wrinkle recovery angle. In addition, the durability of the coating process on fabrics was 

investigated against several wash cycles and found to be good up to 20 wash cycles. (22) 

In the study of Zhou et al in 2021, polyanilin- cotton knitted fabric was prepared via in situ polymerization of 

aniline, and the results showed that the electrical resistance of the cotton fabric was reduced to 10 3 Ωcm. (23) 

In another study, flexible conductive textile cloth electrodes were prepared by polymerizing polypyrrole 

conductive films on polyester with a simple method. The effect on the efficiency of the product was investigated, 

a copper removal efficiency of 69% was obtained . (24) 

 

 Figure 9. Schematic diagram showing the conductive textile fabrics and their use for electroremoval of Cu(II) 

ions.(24) 
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Zhang et al. produced nonwonen fabric PEDOT-NWF piezoresistive pressure sensors. They investigated the 

reaction time, the effect of concentration. In the study, a vertical electrode and a horizontal electrode were 

mounted and recommended that the horizontal electrode to monitor the small pressure range and the vertical 

electrode to monitor a wider pressure range. The resulting piezoresistive pressure sensor is highly sensitive. (25) 

In another study, flame retardant product was obtained in polyester fabric. In this study, aniline and phytic acid 

(PA) were used as additives and a flame retardant fabric was developed. They found that the best fabric produced 

was 12.27 S/m electrical conductivity and 33.5 LOI. They also prevented the dripping feature of polyester fabric 

during combustion. (26) 

Alzate et al. produced a supercapacitor using pineapple-polyester (PAPF), polypyrrole (PPy) and polyester water 

hyacinth. It shows that PAPF/PPy and WHPF/PPy fabrics have high areal capacitance, so conductive fabrics with 

natural fiber blends exhibit very good properties as supercapacitor electrode materials.(27) 

In another study, Wang et al produced silver /PPy/conductive polyester fabrics using UV. found the highest 

conductivity value in composite fabric as 61.54 Ω. The test results showed that the PPy layer was successfully 

coated on the surface and that these fabrics gained antibacterial properties. (28) 

Conclusion 

Polyacetylene, polyaniline (PANI), , polypyrrole ( PPy ) poly (3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and their 

derivatives with textile surfaces has attracted great interest of researchers in recent years. Conductive polymers 

are an important material group that contains many positive aspects of normal polymers and electrical 

conductivity properties. Future studies on conductive polymers will both solve the following problems and 

improve the properties of conductive polymers and will enable the preparation of new types of conductive 

polymers. 

REFERENCES 

1. Odian , g., 2004, principles of polymerization, john wiley&sons , inc. , 0-471- 27400-3. 

2. Polat S. , 2012, Preparation of nanostructured conductive polymers and examination of their optical properties, 

Istanbul University, Institute of Science and Technology, Department of Physical Chemistry, Master's Thesis. 

3. Coşkun , K., 2009. Chemical and electrochemical by methods Conductive of polymers synthesis and membrane 

Applications . High Licence Thesis , Suleiman Demirel University of Science Institute , Isparta . . 

4. . Board, NIIR. 2012. Polymers and plastics Technology handbook . In .: ISBN 81-78-33076-8. http://www. niir . 

org/books/book/polymersplasticstechnology-handbook-niir-board/isbn8178330768/zb ,, 54, a, 0, 0, a/ index . html ( 

Acc . 2012-02-12 ) . 

5. Kaur , G. , Adhikari , R., Cass , P., Bown , M., & Gunatillake , P. (2015). electrically conductive polymers and 

composites for biomedical applications . rsc Advances , 5(47), 37553-37567. 

6. Guimard , N.K. , Gomez , N., Schmidt , CE, 2007. Conducting Polymers in Biomedical Engineering . Progress in 

Polymer science . 32, 876–921. 

7. https://assignmentpoint.com/conductive-polymers/ 

8. Shirakawa , H. , Louis, EJ, MacDiarmid , AG, Chiang , CK, & Heeger , AJ (1977). Synthesis of electrically 

conduct organic polymers : halogen derivatives of polyacetylene ,(CH) x. Journal of the Chemical Society , 

Chemical Communications, (16), 578-580. 

9. Kiess , H. G. , & Baeriswyl , D. ( Eds .). (1992). Conjugated conduct polymers ( vol . 102). Berlin: Springer-Verlag 

. 



526 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

10. Unsal, O. F. , & BEDELOĞLU, A. Ç. (2018). Conductive Polymer Based Nanogenerators . Afyon Kocatepe 
University Journal of Science and Engineering, 18(2), 640-647. 

11. Arman Kuzubaşoğlu , B. & Kurşun Bahadır, S. (2022). Textile Based Temperature Sensor with High Stability 
Against Humidity . Textile and Engineer, 29 (125), 2-7. Retrieved from 

https://dergipark.org.tr/en/pub/teksmuh/issue/69231/1096421 

12. Kumar, A. (2018). sharma _ G. , Al- Mutaseb AH, Nausha , Mu., Ghfar AA, Stadler FJ, Quaternary magnetic 

BiOCl /g-C3N4/Cu2O/Fe3O4 nano-junction for visible light and solar powered degradation of sulfamethoxazole 

from aqueous environment . chem . Eng . J, 334, 462-478. 

13. Yacobi , BG ., 2003: Semiconductor Materials , Kluwer academic Publishers , New 

york 

14. Huang , Y. , Kormakov , S., He, X., Gao , X., Zheng , X., Liu , Y., ... & Wu , D. (2019). conductive polymer 

composites from renewable resources : an overview of preparation , properties , and applications . Polymers , 11(2), 

187. 

15. Beneventi , S. Alila , S. Boufi et al ., “ Polymerization of pyrrole on cellulose fiber using a FeCl 3 impregnation-

pyrrole polymerization sequence ,” Cellulose , vol . 13, no . 6, (2006), 725-734 

16. Li , H. , Shi , G., Ye, W., Li , C. and Liang , Y. 1996. Polypyrrole-Carbon fiber composite film prepared by 

chemical oxidative polymerization of pyrrole . J Appl Polym Sci , 64(11); 2149-2154. 

17. Zheng , X. , Shen , J., Hu, Q., Nie , W., Wang , Z., Zou , L., & Li , C. (2021). steam phase polymerized conduct 

polymer / MXene textiles for wearable electronics . Nanoscale , 13(3), 1832-1841. 

18. Wan, J., Hu, R., Li, J., Mi , S., Xian, J., Xiao, Z. , ... & Xu, W. (2022). A universal construction of robust interface 

between 2D conductive polymer and cellulose for textile supercapacitor. Carbohydrate Polymers , 284 , 119230. 

19. Rybicki , T., Stempien , Z., & Karbownik , I. (2021). EMI Shielding and absorption of electroconductive textiles 

with PANI and PPy conductive polymers and numerical model approach. Energies , 14 (22), 7746. 

20. Wang, P., Wang, Y., Xu, Q., Chen, Q., Zhang, Y., & Xu, Z. (2022). Fabrication of durable and conductive cotton 

fabric using silver nanoparticles and PEDOT: PSS through mist polymerization. Applied Surface Science , 592 , 

153314. 

21. Kuzubasoglu , B. A. , Sayar, E., & Bahadir , SK (2021). Inkjet-printed CNT/PEDOT: PSS temperature sensor on a 

textile substrate for wearable intelligent systems . IEEE Sensors Journal , 21(12), 13090-13097. 

22. Mohamed, AL, El- Naggar , ME, & Hassabo , AG (2021). Preparation of hybrid nanoparticles to enhance the 

electrical conductivity and performance properties of cotton fabrics. Journal of Materials Research and 

Technology, 12, 542-554. 

23. Zhou , X. , Hu, C., Lin, X., Han, X., Zhao , X., & Hong, J. (2021). Polyaniline-coated cotton knitted fabric for body 

motion monitoring . sensors and Actuators A: Physical , 321, 112591. 

24. Galal , A., Zaki , MM, Atta, NF, Samaha , SH, Nasr, HE, & Attia , NF (2021). Electroremoval of copper ions from 

aqueous solutions using chemically synthesized polypyrrole on polyester fabrics. Journal of Water Process 

Engineering , 43 , 102287. 

25. Zhang, JW, Zhang, Y., Li, YY, Ye, X., Wang, P., & Xu, Y. (2021). Fabrication of a Conductive Poly (3, 4-

ethylenedioxythiophene)-Coated Polyester Nonwoven Fabric and Its Application in Flexible Piezoresistive 

Pressure Sensors. ACS Applied Electronic Materials , 3 (7), 3177-3184. 

26. Fang, J., Zhao, C., Meng , C., & Zhang, G. (2022). Preparation and properties of PA@ PANI conductive and flame 

retardant functional polyester fabric without droplet. Materials Today Communications , 30 , 103031. 

27. Alzate , DJG, Peñafiel , FCR, & Binag , CA (2022). Polypyrrole on pineapple ( Pineapple comosus ) and water 

hyacinth ( Eichhornia crassipes ) polyester blended textiles as promising electrode materials for supercapacitor 

applications. Materials Chemistry and Physics , 279 , 125774. 

28. Wang, X., Wan, A., Jiang, G., Raji , RK, & Yu, D. (2021). Preparation of polypyrrole /silver conductive polyester 

fabric by UV exposure. Autex Research Journal , 21 (2), 231-237. 

 

 

 

 

 

https://dergipark.org.tr/en/pub/teksmuh/issue/69231/1096421


527 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

IMPROVEMENT OF GEOTECHNICAL PROPERTIES OF CLAYEY SOIL WITH GLASS CULLET 

Gambo Haruna Yunusa 

Department of Civil Engineering, Bayero University, Kano, Nigeria. 

PMB 3011, Kano, Nigeria 

 

ABSTRACT 

This study investigated the effect of Glass Cullet: (GC) powder on geotechnical properties of clayey soil.  

Laboratory tests such as index, compaction, Unconfined Compressive Strength (UCS) and California Bearing 

Ratio (CBR) tests were performed on the natural and stabilized soils in accordance with BS1377 (1990) and 

BS1924 (1990). The stabilization was made by mixing 0, 5, 10, 15, 20% GC with the clayey soil. The results 

obtained show that the soil belongs to A-7-6 according to AASHTO soil Classification and inorganic clay of low 

to medium plasticity (CL) according to Unified Soil Classification System (USCS). The liquid limit, plastic limit 

and plasticity index of the natural soil were 44, 28 and 16%, respectively. The Maximum Dry Density (MDD) 

and Optimum Moisture Contents (OMC) of the natural soil were 2.10 Mg/m
3 

and 8.79%, respectively. Moreover, 

the natural soil possessed unsoaked CBR value of 28% for BSL energy levels. Upon treatment of the soil with up 

to 20% GC by dry weight of the soil sample; the liquid limit and plasticity index decreases to 35% and 5%, 

respectively. The MDD increases to 2.15 Mg/m
3
 and the OMC decreases to 7.60%, and the CBR increases to 

65%. Hence, the liquid limit and plasticity index and the CBR value obtained upon treatment are all within the 

recommended values by the Nigerian General Specifications-Bridges and Roadwork, 1997, as subbase material. 
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ÖZET 

Ceylan Optimizasyon Algoritması, ceylan türünün, yırtıcıların saldırısından kaçmak için gösterdiği çabadan 

esinlenerek geliştirilmiş bir meta-sezgisel yöntemdir. Algoritma sömürü ve keşif olmak üzere iki temel prensibe 

dayanmaktadır. Sömürü olarak adlandırılan operatör ile yırtıcıların bulunmadığı durumlarda ceylanların rahatça 

otlaması modellenmektedir. Keşif operatörü ise, ceylanın yırtıcıyı atlatarak güvenli bölgeye kaçışını temsil 

etmektedir. Bu çalışmada, elektrik güç sistemlerinde jeneratörler arasında yük dağılımını en optimum şekilde 

gerçekleştirebilmek amacıyla bu yeni meta-sezgisel yöntem uygulanmıştır. Algoritmanın parametre ayarlamaları 

şu şekilde yapılmıştır: Gazelle sayısı 70, iterasyon sayısı 10000 olarak belirlenirken, PSR (avcı başarı oranı) 0.1 

ve S (ceylanın maksimum hızı) parametresi ise 0.5 olarak ayarlanmıştır. Algoritma için başlangıç popülasyonu, 

lojik kaotik haritalara dayalı olarak oluşturulmuştur. Valf noktası yükleme etkisinin dikkate alındığı 3-birim ve 

13-birimlik test sistemleri için problemin çözümü gerçekleştirilmiştir. Bu problemler için yük talepleri sırasıyla 

850 ve 1800’dür. Deneysel sonuçlar göz önüne alındığında, 3-birimlik sistem için en iyi sonuç olarak 8234.07 

değeri elde edilirken, 13-birimlik sistem için ise 17968.97 değeri elde edilmiştir. Buna göre, literatürdeki 

çalışmalarla karşılaştırıldığında, Ceylan Optimizasyon Algoritmasının güç sistemlerinde ekonomik yük dağıtım 

sorununun çözümü için uygun bir yöntem olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ceylan optimizasyon algoritması, Meta-sezgisel algoritmalar, Ekonomik yük dağıtım 

problemi, Elektrik güç sistemleri, Yakıt maliyet optimizasyonu.  

AN APPLICATION TO SOLVE THE PROBLEM OF ECONOMIC LOAD DISPATCH WITH 

GAZELLE OPTIMIZATION ALGORITHM BASED ON THE CHAOTIC MAPS 

ABSTRACT 

The Gazelle Optimization Algorithm is a meta-heuristic method inspired by the effort of the gazelle species to 

escape from the attack of predators. The algorithm is based on two basic principles, exploitation and discovery. 

With the operator called exploitation, gazelles graze comfortably in the absence of predators. The discovery 

operator, on the other hand, represents the escape of gazelle from the predator to the safe area. In this study, this 

new meta-heuristic method has been applied in order to realize the optimum load dispatch between generators in 

electrical power systems. Parameter settings of the algorithm were made as follows: the number of gazelles was 

determined as 70, the number of iterations was determined as 10000, the PSR (hunter success rate) was set as 0.1 
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and the parameter of S (maximum speed of the gazelle) was set as 0.5. The initial population for the algorithm 

was created based on the logical chaotic maps. The problem was solved for the 3-unit and 13-unit test systems, in 

which the valve point loading effect was taken into account. The load demands for these problems are 850 and 

1800, respectively. Considering the experimental results, the best result was obtained as 8234.07 for the 3-unit 

system, while the best result was obtained as 17968.97 for the 13-unit system. Accordingly, when compared with 

the studies in the literature, Gazelle Optimization Algorithm seems to be a suitable method for solving the 

economic load distribution problem in power systems. 

Keywords: Gazelle optimization algorithm, Meta-heuristic algorithms, Economic load dispatch problem, Electric 

power systems, Fuel cost optimization.   
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DESTEK VEKTÖR REGRESYON YÖNTEMİ İLE ARIZA TAHMİNİ 

Semah GÜLERYÜZ 

Gazi University, Faculty of Technology, Department of  Energy Systems Engineering, Beşevler Campus  

ORCID: 0000-0003-3404-6296 

ÖZET 

Günümüzde işletmeler arasında artan rekabet ile birlikte özellikle lojistik ve hizmet sektöründe stratejik planlar 

günden güne önem kazanmakta olup, piyasada yer alan  çoğu işletmenin hedefi maliyet ve zaman açısından kar 

elde etmektir. Bu hedefe ancak doğru bir planlama yapılarak ulaşılabilir. Etkin ve verimli bir bakım planı 

yapabilmek için meydana gelen arıza tiplerini bilmek ve bu arıza tiplerinin ne zaman ortaya çıkacağının 

kestiriminin yapılması önem arz etmektedir. Arıza kestirim problemi doğası gereği birçok belirsizliği içermekte 

olup doğru kestirim yapabilmek oldukça zordur. Çünkü doğru sonuç elde edebilmek için kullanılan verinin 

yapısı, büyüklüğü ve karmaşıklığı son derece önemlidir. Bu nedenle arıza tahmini konusunda literatürde birçok  

yöntem bulunmaktadır. Hızla gelişen teknoloji ve ilerleyen çalışmalar ile birlikte bu yöntemlerin en başarılı 

olanlarından biri yapay zeka temelli yönteme dayanan destek vektör regresyondur (DVR). Bu çalışmada 15 adet 

hafif raylı sistem aracının 2019-2021 yılları arasında meydana gelen arıza verileri kullanılarak gelecekte 

meydana gelebilecek arızaların tahmin edilmesi hedeflenmiştir. DVR sonucu incelendiğinde MAPE eğitim ve 

MAPE test değerleri sırası ile 1.4478 ve 1.5904 olarak bulunmuştur. Modellemenin determinasyon katsayıları ise 

eğitim kümesi için 0,9997 ve test kümesi için 0,9996 olarak bulunmuştur. Matlab uygulamasında tasarlanan 

modelleme için Lineer, Quadratic, Cubic ve Gauss DVR tahminlerinin grafikleri incelenmiştir. Elde edilen 

modellemelerden en iyisinin Gauss DVR olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Destek Vektör Regresyon, Arıza Tahmini , Tahmin Modellemesi 

FAULTY PREDICTION WITH SUPPORT VECTOR REGRESSION 

ABSTRACT 

With the increasing competition among businesses, strategic plans are gaining importance day by day, especially 

in the logistics and service sector, and the goal of most businesses in the market is to make profit in terms of cost 

and time. This goal can only be achieved with proper planning. In order to make an effective and efficient 

maintenance plan, it is important to know the types of failures that occur and to predict when these types of 

failures will occur. The fault estimation problem, by its nature, contains many uncertainties and it is very difficult 

to make an accurate estimation. Because the structure, size and complexity of the data used are extremely 

important in order to obtain accurate results. For this reason, there are many methods in the literature for fault 

prediction. With rapidly developing technology and advancing studies, one of the most successful of these 

methods is support vector regression (SVR) based on artificial intelligence-based method. In this study, it is 

aimed to predict future failures by using the failure data of 15 light rail vehicles between the years 2019-2021. 
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When the DVR result was examined, the MAPE training and MAPE test values were found to be 1.4478 and 

1.5904, respectively. The coefficients of determination of the modeling were found to be 0.9997 for the training 

set and 0.9996 for the test set. The graphics of Linear, Quadratic, Cubic and Gaussian DVR estimations were 

examined for the modeling designed in Matlab application. It has been seen that the best model obtained is 

Gaussian DVR. 

Keywords: Support Vector Regression, Faulty Prediction, Model of Estimation            
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SİMULATİON BASED DESİGN OF EXTRACTİVE DİSTİLLATİON COLUMN 

Dr. Asma Iqbal 

Assistant Professor 

Department of Chemical Engineering NIT Srinagar 

    

Separation processes are the important unit operations in the chemical process industries. Separation processes 

are mainly used in purification of the components. There are many separation processes like distillation, 

absorption, extraction, adsorption etc. Among all of these processes, distillation is the most popular technique as 

it gives the most purest component. Today Simulation is arguably one of the most multifaceted topics faced by 

Industrial Engineers in their workplaces.This work represents the simulation based design of an extractive 

distillation column using DWSIM software. The work has mainly focused on the design specifications like 

calculating minimum reflux ratio, minimum number of trays and other dimensions of the column. DWSIM is a 

user-friendly simulation software which makes us easy to effectively model various processes that involve both 

fluids as well as solids. One of the biggest advantages of using DWSIM Software is that it  can even handle 

complex processes. 
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EXPLORING THE MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE WITH PARTIAL REPLACEMENT 

OF CEMENT WITH PLANTAIN PEEL ASH 

Adeniran Jolaade ADEALA  

 Olugbenga Babajide SOYEMI 

The Federal Polytechnic, Ilaro 

ABSTRACT 

A non- significant unit of Plantain in Agriculture becomes waste after consumer consumed the significant aspect 

of Plantain, the Peels becomes waste materials are not recyclable, causing environmental pollution and domestic 

accident. The purpose of this experiment is to see if after burning the Plantain Peel to ash can be used as a partial 

replacement of Cement in concrete.   The Ripe Plantain peel was sun dried and burnt at 550
0
Cto Ash to replace 

cement in proportions of 0 to 4% at interval of 1%. Concrete cubes with a water cement ratio (W/C) of 0.5 were 

cast for each replacement (0-4%) and cured for 7, 14, 21 and 28 days, respectively. Workability, specific gravity, 

consistency, water absorption and compressive strength were carried out in accordance to British European 

Standards and Mathematical predictive model were done for both flexural and split strength. Workability results 

were true for both fresh conventional and modified concrete because it ranges from (1-7mm), which is in 

accordance to ASTM C143 (0-25mm standard) and the specific gravity results were satisfactory in accordance to 

BS EN 197-1:2000(3.15). Consistency results were satisfactory for both conventional and modified cement in 

accordance to BSEN196-3:1995 code. The aggregate particle size distributions are well graded, according to the 

results. The specimen at 4% has highest water absorption of 3.05percent, while 0% has lowest water absorption 

of 2.26 percent. At 28 days, the compressive strength of modified concrete (1-4%) was 22.28N/mm
2
, 

10.87N/mm
2
, 26.7N/mm

2
 and 27.54N/mm

2
 respectively, compared to control (21.63 N/mm

2
). Flexural and spilt 

strength followed the same trend as compressive strength. It can be concluded that Plantain Peel Ash can be 

substituted up to 4 % has similar properties of conventional concrete.  

Keywords: Ripe Plantain Peel Ash (RPPA), Concrete, Recyclable 
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STRUCTURAL AND ELECTRİCAL CHARACTERİSTİCS OF PB1-XSRX (ZR0.43Tİ0.52) (AL0.5SB0.5)0.05O3. 

CERAMİC NEAR THE MORPHOTROPİC PHASE BOUNDARY 

Messai Bahia
 

 Makhloufi Rachid 

Benmakhlouf Aymen 
 
Laboratory of Applied Chemistry (LCA), University of Biskra, P.O. Box 145, 07000, Biskra, Algeria. 

 

Abstract 

In this study, solid-state synthesis was used to create the Sr
+2

 modified Lead Zirconate Titanate ceramics 

with Zr/Ti = 43/52 near the morphotropic phase boundary (MPB), whose chemical formula is Pb1-xSrx 

(Zr0.43Ti0.52) (Al0.5Sb0.5)0.05O3. Tetragonal and Rhombohedral symmetry phases coexisted in the system, 

according to the powder x-ray diffraction (PXRD) analysis of phase formation. A microstructural analysis using 

a scanning electron microscope (SEM) revealed a non-uniform distribution of large grains over the sample 

surface as well as the presence of a few micro-sized pores. We studied frequency and temperature dependencies 

of impedance and electric modulus in a wide frequency range (0.1kHz-1MHz) at different measuring 

temperatures (300-700K). The results showed the contributions of grains to the material's capacitive and resistive 

properties. As seen from the Nyquist graph, grains contribute to the resistance and capacitance of the complex 

impedance plots. The Nyquist plot was applied to an electrical circuit that was equivalent. At all temperatures, 

precise fitting steps were used to determine the grain resistance and capacitance values. It is assumed that the 

substitution of Sr
2+

 ions at the Pb-site causes an increase in the dielectric constant at higher temperatures. 

Keywords: Ceramic method, PZT-SAS, Perovskite, MPB, PXRD, SEM, impedance, electric modulus, 

capacitive and resistive properties. 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN İLK METNİ: MELİK MUHAMMED’İN KIZI FATIMA MERSİYESİ 

 

Prof. Dr. Necati DEMİR 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Ankara-Türkiye  

ORCID: 0000-0003-0762-410X 

 

Özet 

Anadolu’da Türkçe eserlerin 13. yüzyılın ortalarından itibaren kaleme alındığı görüşü çok yaygındır.  

Araştırmacılar tarafından ilk yazarlar olarak Ahmed Fakih (13. Yüzyılın ortaları), Hoca Dehhani (XIV. yüzyıl), 

Şeyyad Hamza, (XIV. yüzyıl) Mevlana (ö. 1273) ve Sultan Veled (ö. 1312), Gülşehri (ö. 1317)  isimleri 

sıralanmaktadır. İlk metin olarak da 13. yüzyılda Şeyyad İsa’nın kaleme aldığı Salsalname  gösterilmektedir.  Bu 

sayılanlar Türkçenin Anadolu’nun batısındaki gelişmeleridir.  Anadolu Selçuklu Devleti sahasındaki 

gelişmelerdir. Halbuki Anadolu’nun doğusunda Türk dili açısından çok farklı gelişmeler yaşanmıştır. Danişmend 

Gazi 1081’de Sivas’ı, 1085’te bütün Orta Anadolu’yu ele geçirmiştir. Dânişmendname,  Mevlânâ İbn-i Ala 

tarafından II.İzzeddin Keykavus zamanında, H.642/M.1244-45’te Farsça olarak kaleme alınmıştır. 

Dânişmendname’nin yazarı Battalname’nin  faydalanmıştır. Dânişmendname’nin pek çok yerinde 

Battalname’den referanslar bulunmaktadır. Battalname’de geçen olayların bazılarının kaynağı, bizi, Hazret-i Ali 

Cenknâmeleri’ne götürmektedir. Bu durumda Hazret-i Ali Cenknâmeleri’nin 1100’lü yılların sonlarında yazıldığı 

anlaşılmaktadır. Fakat yazılı Türkçenin çok daha eskilere dayandığı anlaşılmaktadır. Danişmedli Melik 

Muhammed, genç yaşta ölen kızı için Sivas’ta yaptırdığı mezarın başına 8 beyitlik bir mersiye yazdırmıştır.  

Onun  hakimiyeti 1134-1143 yılları arasıdır. Bu durumda 8 beyitlik bu mesnevi Türkiye Türkçesinin ilk metnidir. 

Biz bildirimizde bu mersiye ve dili üzerinde duracağız ve manzumeyi değerlendirmeye çalışacağız.  

Anahtar sözcükler: Türkçe, Türkiye Türkçesi, mersiye 

THE FIRST TEXT OF TURKISH IN TURKEY: 

FATIMA MERSIESI, DAUGHTER OF MELIK MUHAMMAD 

 Abstract 

The opinion that it was penned from the middle of the century is very widespread that there are 13 of 

Turkish works in Anatolia. Ahmed Faqih as the first authors by the researchers (13. Mid-century), Khoja 

Dehhani (XIV. century), Shayyad Hamza, (XIV. century) Mevlana (d. 1273) and Sultan Veled (d. 1312), 

Gülşehri (d. 1317) the names are listed. 13 as the first text. The Salsalname written by Shayyad Isa is shown in 

the century. These are the developments of the Turkish language in the west of Anatolia. These are the 

developments in the Anatolian Seljuk State. Anadolu Selcuklu State. However, there have been very different 

developments in terms of the Turkish language in the east of Anatolia. Danishmend Gazi captured Sivas in 1081 

and the whole of Central Anatolia in 1085. Danishmendname, written by Maulana Ibn Ala II. In the time of 
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Izzeddin Keykavus, H.642/M. It was written in Persian in 1244-45. The author of Danishmendname has 

benefited from Battalname. There are references from Battalname in many parts of Danishmendname. The 

source of some of the events in the Battalname takes us to the Cenknams of Hazrat Ali. In this case, it is 

understood that the Cenknams of Hazrat-i Ali were written in the late 1100s. But it is understood that the written 

Turkish language dates back much earlier. Melik Muhammad of Danishmed printed an 8-couplet mersiye on the 

head of the tomb he built in Sivas for his daughter, who died at a young age. His reign is between 1134-1143. In 

this case, this masnavi of 8 couplets is the first text of Turkish in Turkey. We will focus on this mercy and 

language in our notification and we will try to evaluate the poem. 

Keywords: Turkish, Turkey Turkish, mersiye.  

Giriş 

 İsmail Hami Danişmend, İstanbul delegesi olarak 4-11 Eylül 1919’da tarihleri arasında Sivas’ta 

bulunmuştur. Sivas’ta bulunduğu günlerde yazılı bir mezar taşı tespit etmiş ve üzerinde yazan metni 

okumuştur. O, bu manzumeyi Tarihi Hakikatler (İstanbul 1979) başlıklı eserinde yayımlamıştır
1
.  

İsmail Hami Danişmend’in verdiği bilgiye göre mezar taşının üzerinde Arapça bir kayıtta “el-Melikü’l-

âlem İz-zü’d-dünya ve’d-dîn Ebu-l Muzaffer Muhammed hicretin 532 (1137) yılında  bir türbe yaptırmıştır” notu 

varmış
2
.  

1137’de Sivas, Danişmendli Devleti’nin sınırları içerisinde yer almaktaydı. Dânişmendli Devleti, 

Dânişmend Gazi tarafından 1080’de Sivas’ta kurulmuştur. Bu devlet çok kısa zamanda topraklarını 

genişletmiş; sınırlarını kuzeydoğuda Bayburt, güneydoğuda Adıyaman Samsat,   kuzeybatıda Kastamonu 

İnebolu, güney batıda Adana Ceyhan’a kadar ulaşmıştır. Batıda Çankırı, Kastamonu ve Ankara bu devletin 

sınırları içindedir. Fetih hareketlerinin kuzeye kaydırılması üzere başkent birkaç yıl içerisinde Niksar’a 

taşınmıştır. Bu devlet 1178’de yıkılmış, toprakları Anadolu Selçuklu Devleti’ne dahil olmuştur. Sivas ili 

Dânişmenliler için daima önemli bir şehir olarak devlet hayatındaki yerini almıştır. Nitekim Dânişmenli 

Devleti bölündüğünde Sivas kolu önemli bir güç halinde yerini almıştır. Sivas kolu, Yağı Basan tarafından 

yönetilmiştir.  

1137’de Danişmendli Devleti, Emir Gazi’nin oğlu Melik Muhammed tarafından yönetilmekte idi. O, 1134-

1143 yılları arasında Danişmendli Devleti’nin meliki, yani . padişahı, hükümdarı, hakanı idi. Oğulları: Zünnun, 

Şemseddin, Yunus,  Alp Arslan, Yağan’dır. O, 1143’te öldüğünde yerine oğlu Zünnun geçer.  

Öyle anlaşılmaktadır ki Dânişmedli melikleri Niksar’da oturmasına rağmen Sivas’tan bağlarını 

kesmemişler. Hatta belki de aileleri Sivas’ta oturmakta idi.  

                                                           
1
  Biz, 1990-2010 yılı arasında Sivas’ta yirmi yıl görev yaptık. Bahsedilen mezar taşını bu süre içerisinde aradım. Fakat görmek 

nasip olmadı. Belli ki bir halde mezar taşı ortadan kaldırıldı.  
2
  İsmail Hami Danişmend, “Ölmeyecek Ölüyü Yaşatacak Mersiye”, Tarihi Hakikatler, C.I, Tercüman Tarih ve Kültür yay., İstanbul 

1979, s. 257.  
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Mezar taşındaki bilgilerden anlaşıldığına göre  Melik Muhammed’in Zünnun, Şemseddin, Yunus,  Alp 

Arslan, Yağan isimli oğullarından başka Fatıma simli bir de kızı vardır. Fatıma 16 yaşında bilemediğimiz bir 

nedenden dolayı ebediyete intikal eder. Acılı baba da ona bir mezar, mezarın olduğu yere bir yol yaptırır. Mezara 

da bir yazılı taş diktirir. Yazılı taştaki bu manzumme, Türk edebiyatı ve dili tarihin değiştirecek kadar önemlidir.   

1.Melik İzzeddin Muhammed’in  Kızı Fatma’ya Ait Mersiye 

_ . _  _  / _ . _  _  /  _ . _  _  / _  . __ 

Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

 

Yar için aglar gönül feryâd u yâd iyler kat’i 

Ögrenip Cibrîl’e benzer bir melekten rikkati 

 

Uydı Azrail’e bir şeb irmedin subha felek 

Uçdı Uçmak’a sedef tabut içinde ol melek 

 

Hande virsin âsüman ehli ziyâ-yı şems ile  

Ol feme kim reşk olupdur hem güle hem bülbüle 

 

İrdi on altı yıl içre şûy-gâh-i Hakk’a tâ 

Fatıma bintü’l-Melik Gazi Mehemmed zâira 

 

Ol melik kim İbn-i Dânişmend olupdur ana san  

Vasfına kasır kalubdur bu il içre bu lisan  

 

Çünki Rum’a sahib Allâh ise evvel sonra ol 

Geçdi bu kabrin önünden emri üzre uş bu yol 

 

Ta ki kulları diyeler gice hem gün Fatiha 

Hakk’a irsün bu güzerden her dua vü saniha  

 

Kalbi girdi sahib-i Rum’un yire bu hanede 

İstegü bu kim geçenler bunda bir kez meks ide
1
 

                                                           
1
  Danişmend, agm, s. 257-258,   
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2.Mersiye’nin Günümüz Türkçesine Aktarılışı 

1) Gönül, Cebrail’e benzeyen bir melekten acıma ve merhameti öğrendi. (Gönül öğrendiği gibi)  gönül yâr 

için çok şiddetli bir şekilde ağlar ve feryat eder.  

2) Bir gece sabah olmadan felek, Azrail’e uydu. O melek sedef bir tabut içinde cennete uçurdu. 

3) Güneş ışığı ile gökyüzü halka güler yüz göstersin. O ağız ki, onu hem gül hem de bülbül kıskanır.  

4) Ey mezarı ziyaret eden kişi! Melik Gazi Mehmed’in kızı Fatıma, on altı yıl yaşadıktan sonra Hakk’ın 

cennetindeki pırıltılı /ışıltılı nuruna vardı.  

5) O melik ki, onun unvanı Dânişmendoğlu’dur. Bu diyarda, bu dil onun vasıflarını anlatmaktan âcizdir. 

Onun güzel özelliklerini anlatmaya sözcükler yetmez.  

6) Anadolu’nun önce sahibi  Allah, sonra da Melik Gazi Mehmed’dir. Onun isteğiyle bu mezarın önünden 

yol geçirildi. 

7) Bu yol, gece gündüz buradan geçen kullar Fatiha okusunlar diye yapıldı. Her dua ve her içten gelen dilek 

bu yoldan Allah’a erişsin.  

8) Anadolu’nun sahibinin kalbi, bu hanede yere girdi. Onun (Anadolu’nun sahibi Melik Gazi Mehmed’in) 

isteği şudur: Yoldan geçenler burada biraz dursunlar (ve  dua etsinler)  

 Manzume, beyitler halinde aruzun  Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün kalıbıyla yazılmıştır. Ancak bazı 

mısralarda vezin kusuru bulunmaktadır. Kafiye düzeni aa bb cc dd …  biçimindedir. Bu kafiye, mesnevi nazım 

biçiminin kafiyesidir. 

3.Mersiye’de Dil ve Üslup 

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki manzumede ilk göze çarpan dilin sadeliği ve duruluğudur.  

Metnin tamamı 124 sözcükten ibarettir.  Metinde 64 Türkçe, 18 Farsça, 27 Arapça, Arapça Farsça birleşik 

1 sözcük olmak üzere 111 sözcük  bulunaktadır. 13 sözcük e özel isimdir. Bu durumda Türkçe sözcüklerin 

çoğunlukta olduğu ilk bakışta görülmektedir. Arapça ve Farsça olanların çoğunluğu eğitim durumu orta bir 

Türkün anmam vereceği sözcüklerdir.  Bütün bunlarla birlikte Arpça ve Farsçanın Türkçede etkili olacağının 

işareti verilmiştir.  

Sonuç 

Melik İzzeddin Muhammed’in  kızı Fatma’ya ait mezar taşı ve mersiye Türk tarihi ve kültürü açısından son 

derece önemlidir.  

Oğuzların eski yurdu Aral Gölü ve çevresindeki mezarlarda mezarın başına balbal dikme geleneği herkesin 

malumudur. Ancak bu balballara yazı yazıldığı bilinmemektedir. Bu haliyle konu Köktürk Yazıtları’na kadar 

uzanmaktadır.   
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Mezar taşı 1134’te dikildiği dikkate alındığında bu tarihlerde Sivas ve çevresi tam anlamıyla fethedilip  

yurt yapıldığı ortaya çıkmaktadır.  

Mersiye, Eski Türk edebiyatında Sagu, halk edebiyatında ağıtın karşılığıdır. Melik İzzeddin Muhammed’in  

kızı Fatma mersiyesinden önce bu konuda elimizde bir yadigar olmadığına göre bu şiir türünün ilkidir. Mersiye 

türünün ilk örneği budur. Dolayısıyla Divan Edebiyatı’nın kaynağı ve ilk mahsulü bu manzumedir.  

Bu durumda edebiyat tarihlerinde yer alan konu ile ilgili bilgileri güncellemek gerekmektedir.  
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Özet 

Dânişmendliler 1071’de meydana gelen Malazgirt Savaşı’ndan sonra 1080’de Orta Anadolu’da 

kurulmuş bir Türk Devleti’dir. Yüzyıl yakın hüküm sürdükten sonra 1180’de Anadolu Selçuklu Devleti 

tarafından yıkılmıştır. Bu devletin topraklarına Anadolu Selçuklu Devleti sahip olmuştur. Anadolu’da gelişen 

Türk edebiyatı yanlış bir biçimde Konya ve çevresinden başlatılmaktadır.  Halbuki Dânişmendliler doğuda, 

Selçuklulardan çok önce bir devlet kurmuşlar, okullarını açmışlar ve yazılı edebiyat meydana getirmeye 

başlamışlardı. İlk yazılı eserler Arapça ve Farsçadır. Ancak çok kısa bir zaman sonra bu coğrafyada Türkçe 

eserler de yazılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla Anadolu’da gelişen Türk edebiyatının ilk kaynakları, sanıldığı 

gibi Anadolu Selçuklu topraklarında değil Dânişmendli kültür çevresinden çıkmıştır. Biz bu çalışmamızda 

Dânişmendli coğrafyasında gelişen yazılı edebiyat hakkında bilgi vereceğiz.  

Anahtar sözcükler: Türk tarihi, Dânişmendliler, Anadolu, yazılı edebiyat  

WRITTEN LITERATURE IN THE GEOGRAPHY OF DANISHMENDLI 

Abstract 

Danishmend People are a Turkish State established in Central Anatolia in 1080 after the Battle of 

Malazgirt, which occurred in 1071. After reigning for close to a century, it was destroyed by the Anatolian 

Seljuk State in 1180 Anadolu Selcuklu. The territory of this state was owned by the Anatolian Seljuk State. 

The Turkish literature developing in Anatolia is being started incorrectly from Konya and its surroundings. 

However, the Danishmend People established a state in the east long before the Seljuks, opened their schools 

and began to produce written literature. Persian Arabic and Persian are the first written works. However, 

after a very short time, Turkish works also began to be written in this geography. Therefore, the first sources 

of Turkish literature that developed in Anatolia came out of the cultural environment of Danishmendli, and 

not on the Anatolian Seljuk lands, as it is believed. Anadolu Selcuklu. In this study, we will give information 

about the written literature developing in the geography of Danishmendli. 

Keywords: Turkish history, Danishmen, Anatolia, written literature. 

Giriş 

Dânişmendli Devleti, Dânişmend Gazi tarafından 1080’de Sivas’ta kurulmuştur. Bu devlet çok kısa 

zamanda topraklarını genişletmiş; sınırlarını kuzeydoğuda Bayburt, güneydoğuda Adıyaman Samsat,   

kuzeybatıda Kastamonu İnebolu, güney batıda Adana Ceyhan’a kadar ulaşmıştır. Batıda Çankırı, Kastamonu 
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ve Ankara bu devletin sınırları içindedir. Fetih hareketlerinin kuzeye kaydırılması üzere başkent birkaç  yıl 

içerisinde Niksar’a taşınmıştır. Bu devlet 1178’de yıkılmış, toprakları Anadolu Selçuklu Devleti’ne dahil 

olmuştur.  

Dânişmendli Devleti’nin merkezi Niksar’da ve çevresinde, Oğuzların bu coğrafyaya geldiği ilk 

yıllarından itibaren edebî bir hareketlilik dikkat çekmektedir.  

İbnü’l-Kemal İlyas bin Ahmed adlı yazar Keşfü’l-Akabe adlı eserini, 1105’ten önce yani Malazgirt 

Savaşı’ndan 25 yıl sonra Kayseri’de Arap dili ile kaleme alınmıştır.  

Dânişmendli Devleti’nin  merkezi olan Niksar’a komşu Amasya’da Hekim Bereket Tuhfe-i Mübarizî 

adlı eserini muhtemelen 13. yüzyılın başlarında Arapça olarak kaleme almıştır.  

Arapça olan bu eserlerin yanı sıra, bu bölgede Türkçe eserlerin de kaleme alındığı ve yaygın bir şekilde 

okunduğu görülmektedir. Hazret-i Ali Cenknameleri, Tokat ve Niksar civarında 12. yüzyılın sonları veya 13. 

yüzyılın başlarında, Dânişmendliler Dönemi’nde, Dânişmendli coğrafyasında Türkçe olarak kaleme 

alınmıştır. Eser, Anadolu coğrafyasında en yaklaşık dokuz yüz yıl boyunca fazla okunan Türkçe kitaplar 

arasındadır
1
. 

1.Dânişmendliler Dönemi’nde  Arapça ve Farsça Eserler 

1.1.Keşfü’l-Akabe 

İbnü’l-Kemal İlyas bin Ahmed adlı yazar Keşfü’l-Akabe adlı eserini, 1105’ten önce yani Malazgirt 

Savaşı’ndan 25 yıl sonra Kayseri’de Arap dili ile kaleme alınmıştır. Eser, Niksar’da, Dânişmendli 

Devleti’nin kurucusu Dânişmend Gazi’ye sunulmuştur
2
.  

Keşfü’l-Akabe, Anadolu’da Oğuz Türkleri tarafından yazılmış ilk eser özelliğini taşımaktadır. Eserin 

yazarı İbnü’l-Kemal İlyas bin Ahmed’dir. Eserin konusu hey’et ve hikmetlerdir.  

İbnü’l-Kemal İlyas bin Ahmed, eserini XI. yüzyılın onlarında, Malazgirt Savaşı’ndan yaklaşık 25 yıl sonra 

Kayseri’de bitirmiş, 1105 yılında Niksar’da Dânişmend Gazi’ye sunmuştur.  

Bu eser, Malazgirt Savaşı’ndan hemen sonra Anadolu’da Türkler bilimsel çalışmalara başladığını 

göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca bilim adamlarının devlet adamları tarafından korunması geleneğinin 

bir göstergesi olması bakımından da dikkate değerdir.  

1.2.Tuhfe-i Mübarizî 

Dânişmendli Devleti’nin  merkezi olan Niksar’a komşu Amasya’da Hekim Bereket Tuhfe-i Mübarizî 

adlı eserini muhtemelen 13. yüzyılın başlarında Arapça olarak kaleme almıştır. Anadolu’da kaleme alınmış 

ilk tıp kitabı olma özelliğine sahiptir.  

                                                           
1
  Necati Demir-M.D. Erdem, Hazret-i Ali Cenkleri, Ankara 2007. 

2
  Necati Demir- M. Fatih Demirci, Tarih ve Kültür Kenti Niksar, Ankara 2006, s. 160.  
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Tuhfe-i Mübarizî’nin  kaynağı Hekim Bereket tarafından Arapça olarak yazılan Lubâbü’n-Nuhab 

başlıklı tıp kitabıdır. Eser aynı yazar tarafından Melikü’l-ümerâ Mübârizü’d-devle ve’d-din’e sunulmak 

üzere  Farsçaya çevrilmiştir. Eser yine aynı yazar tarafından Melikü’l-ümerâ Mübârizü’d-devle ve’d-din’in 

isteği üzere  Tuhfe-i Mübarizî başlığı koyularak Türkçeye çevrilmiştir.  

 Melikü’l-ümerâ Mübârizü’d-devle ve’d-din’in kim olduğu tartışmalıdır.  Ancak Dânişmendli Dönemi 

Amasya valisi / emiri olan Hilafet Alp Gazi olma ihtimali yüksektir. Zira onun bir lakabı da 

Mübarizüddün’dür. Hilafet Gazi 1232’de ölmüştür. Dolayısıyla bu  Tuhfe-i Mübarizî  Anadolu’da yazılmış 

ilk Türkçe eserlerdendir. 

1.3. Dânişmendnâme İlk Yazması 

Mevlânâ İbn-i Ala tarafından İkinci İzzeddin Keykavus zamanında, yine onun emriyle, H.642/M.1244-

45 tarihinde Farsça olarak yazılmıştır. Bu eser hakkında ileride geniş bilgi verilecektir.  

2.Dânişmendli Coğrafyasında Türkçe Edebiyat  

2.1.Hazret-i Ali Cenkleri 

Hazret-i Ali Cenkleri, İslamiyetin yayılma dönemindeki olaylarla ilgilidir. Bu destanın Arapça veya Farsça 

bir eserden çeviri mi telif mi olduğu henüz belirlenememiştir. Ancak her iki durumda da Anadolu’da kaleme 

alınmış ilk eserlerden birisi olduğu, dil özelliklerinden bellidir.  

Hazret-i Ali Cenkleri’nin Türk kültüründeki yeri birkaç bakımdan çok önemlidir.  

Hazret-i Ali Cenkleri, İslamiyet çerçevesinde oluşan Türk destanlarına göz attığımızda; olayların gelişmesi 

bakımından ilk sırayı almaktadır. Hepsinden önemlisi Müseyyeb Gazi Destanı’nın kahramanı Müseyyeb Gazi, 

Battal Gazi Destanı’nın kahramanı Battal Gazi, Dânişmend Gazi Destanı’nın kahramanı Dânişmend Gazi ve 

Saltuk Gazi Destanı’nın Saltuk Gazi’nin şecereleri anne veya baba tarafından Hazret-i Ali’ye dayandırılmaktadır: 

“Bu tarafta Şerif, kendisi, başına iki işaret koydu. Biri kızıldır. Kızıl, Hüseynîlerin elbisesidir.
 
Biri de yeşildir. 

Yeşil Hasanîlerin elbisesidir. Bu Seyyid, alametleriyle donandı. Zira Şerif, baba tarafından Hüseynî ve anne 

tarafından da Hasanî idi”
1
. 

Hazret-i Ali Cenkleri’nin yazılış tarihi ise, galiba, Battal Gazi Destanı’ndan önceki yıllara rastlamaktadır. 

Zira metinler incelendiğinde Hazret-i Ali Cenkleri’nin hem konu hem de üslûp bakımından diğer destanlara 

kaynaklık ettiği görülecektir. 

Türkiye’de teşekkül etmiş destanların en önemli unsuru İslamiyettir. Hazret-i Ali Cenkleri’nin konusu, 

İslamiyetin yayılma dönemini, bizzat Hazret-i Peygamber’in yaşadığı zamanları içermektedir. Hazret-i Ali 

Cenkleri bu bakımdan diğer Türk destanlarını öncüsü durumundadır.  

Hazret-i Ali Cenkleri’nin kesin olarak kim tarafından kaleme alındığı, şimdiye kadar aydınlığa 

kavuşturamadığımız bir konudur. Ancak Gazavat-ı Muhammed Hanife bölümünün şu cümlelerle bitmektedir: 

                                                           
1  Saltuknâme, Topkapı Nüshası, s. 17/6.  



543 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

“Hazret-i Muhammed Muatafā’nıñ sancağı altında koyar ve İmām-ı Aliyye’l-Murttazā -radıyallāhu ‘anh- elinden 

şeraben tahuran erzanį ķıl ve müellif-i  kitāb Şems-i Hakî Derviş’i hayır du’ā ile yād idene Hakk ta’ala rahmet 

eylesün”.  Büyük bir ihtimalle burada adı geçen Şems-i Hâkî Derviş eserin yazarıdır. Eğer tahminimiz doğru ise 

bahsedilen Şems-i Hâkî Derviş, Oğuz Türkçesinin ilk yazarıdır.  

 

Belge: Hazret-i Ali Cenknameleri (Necati Demir nüshası) 

 

Hazret-i Ali Cenkleri’nin bilinmeyenler arasında yazılış tarihi de bulunmamaktadır. Ancak şimdiye kadar 

üzerinde çalıştığımız bu tür eserlerin bizi götürdüğü bir sonuç bulunmaktadır. Türk Destanlarından Battal Gazi 

Destanı 1244’ten önce yazılmıştır. 1480 yılında yazılan Saltık Gazi Destanı ile bu gelenek sona ermiştir.  

Battal Gazi Destanı’nda geçen olayların bazılarının kaynağı, bizi, Hazret-i Ali Cenkleri’ne götürmektedir. 

Bir başka söyleyişle Battal Gazi Destanı’nı kaleme alan müellif, Hazret-i Ali Destanı’nı okumuştur. Durum böyle 

olunca İslami Türk destanlarının ilkinin Hazret-i Ali Cenkleri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.  

Bütün bunları dikkate aldığımızda, daha önce teşekkül ettiğine hiç şüphe olmayan Hazret-i Ali Cenkleri’nin, 

Battal Gazi Destanı’ndan daha önce kaleme alındığını rahatlıkla söyleyebiliriz.  

Hazret-i Ali Cenkleri’nin konusu, İslamiyetin yayılmasıdır. Bizzat Hazret-i Peygamber zamanında; 

putperstlik, cahillik, hile, toplumdaki çürümüşlük ile mücadeleler ön plandadır. Tanrı’nın adaletinin bütün 

dünyaya yayılması ve insana insan gibi yaşamanın öğretilmesi ise en öne çıkan konulardır.  

Hazret-i Ali Cenkleri, mensur bir eserdir. İçerisinde yer yer serpiştirilmiş beyitler bulunmaktadır. Bu 

manzum kısımların eserdeki akıcılığı sağlamak, tekdüzeliği gidermek ve heyecanı yükseltmek için, konuların 

akışına uygun bir biçimde, eklendiği anlaşılmaktadır. Hazret-i Ali Cenkleri, sekiz bölümden oluşan, muhtevası 

geniş bir eserdir. Eserdeki bölümler müstakil olmakla birlikte hep birbiri ile bağlantılıdır. Konular hep birbirini 

takip etmekte ve bir bütünü oluşturmaktadır.  

Diğer bir unsur da okunma meselesidir. Alan araştırmalarımız sırasında üzerinde durduğumuz konulardan 

birisi, hangi destanın en yaygın olarak bilindiği idi. Şimdiye kadar yaptığımız soruşturma bize gösterdi ki Hazret-

i Ali Destanı, diğer simiyle Hazret-i Ali Cenkleri, halk arasında en fazla bilinen ve okunan destandır.  
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2.2.Battalname 

Battal Gazi Destanı, VIII. yüzyılda Emevî-Bizans savaşlarında meşhur olmuş Battal Gazi isimli bir 

kahramanın din için yaptığı savaşları konu edinen destan veya destanî halk hikâyesidir. Menâkıb-ı Gazavât-ı 

Seyyid Battal Gazi, Hikâyet-i Seyyid Battal Gazi, Seyyid Battal Gazi Menkıbeleri, Kitab-ı Battal Gazi gibi pek 

çok  isimle de bilinmektedir.  

Anadolu’da teşekkül etmiş destan zincirinin ilk halkasıdır. Yukarıda da söylendiği gibi, diğer Anadolu Türk 

destanları olan Dânişmendnâme ve Saltuknâme’ye kaynaklık etmiştir. Konu bakımından Türklerle ilgili 

olmamasına rağmen, Türk muhayyilesiyle şekillendiği için millî bir destan kimliği kazanmıştır.  

Türkler tarafından çok sevilmesinin sebebi, Battal Gazi’nin İslâmiyet’in yayılması uğruna kahramanlık 

göstermesinden ve kahramanlığın mekânının Anadolu olmasından kaynaklanıyor görünmektedir.  

Kaynaklar Zatü’l-himme/Zü’l-himme/Delhemma adıyla bilinen Arapça eserden tercüme edildiğini veya 

tesirinin bulunduğunu söylemektedir. Aynı iddialar Bizans destanı Digenis Akritas için de yapılmıştır. Yapılan 

araştırmalar bu düşüncenin doğru olmadığını ortaya çıkarmıştır. Konu, aynı olayların üç farklı millet tarafından 

destanlaştırılmasından başka bir şey değildir.  

Battal Gazi Destanı’nın  kim tarafından kaleme alındığı belli değildir. Eserde ve edebiyat tarihlerinde 

bununla ilgili bir bilgiye şimdiye kadar rastlanmamıştır. Aynı problem yazıldığı zaman için de geçerlidir. Fakat 

yazılış tarihi hemen hemen kesin olan Dânişmendnâme’de (1244-45) Battal Gazi ve gaza arkadaşları ile ilgili 

bilgilerin bulunması, bu eserden önce yazıldığını kesin olarak ortaya koymaktadır.  

Battal Gazi Destanı, muhtemelen XI-XIII. yüzyıllar arasında teşekkül etmiş, XIII. yüzyılda kaleme 

alınmıştır. İlk şeklinin mensur olduğu bilinmektedir. Darendeli Bekâyî 1183 (M. 1769-70)’te eseri özetleyerek 

manzum olarak yeniden yazmıştır. Baştan başa ikili dünya görüşüne dayanmakta, dinî farklılıktan kaynaklanan 

mücadeleler tek taraflı olarak ele almaktadır. Şimdiye kadar hiçbir dinî kaynakta rastlanılamayan  ve 

doğrulanamayan  bir rivayetle destana giriş yapılmıştır. 

Battal Gazi Destanı’nın  yazarı, Malatya ile ilgili olarak eser içerisinde daima ayrıntıya girmiş, diğer 

yörelere göre kendisinden daha emin bir biçimde  Malatya’yı anlatırken mekân tasvirleri yapmıştır. Bu durum;  

Battal Gazi Destanı’nın Malatya’da, Malatya’yı iyi tanıyan bir kişi tarafından kaleme alındığı düşüncesini 

kuvvetlendirmektedir.  

2.3.Dânişmendnâme 

Dânişmendnâme de Dânişmendli Devleti coğrafyanın eseridir. Eserin Tokat’ta kaleme alındığı dikkate 

alınırsa
1
, bölgede bir edebî hareketin varlığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  

                                                           
1
 Necati Demir, Danişmend-name, Part One, (Critical Edition), Published at The Department of Near Eastern Languages and 

Civilizations Harvard University, Harvard 2002; aynı yazar, Danişmend-name, Part Two, (Turkish Translation), Published at The 
Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, Harvard 2002, 216; aynı yazar, Danişmend-name, 
Part Three, (Linguistic Analysis and Glossary), Published at The Department of Near Eastern Languages and Civilizations 
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Dânişmendnâme'nin yazılışını iki aşamada incelemek gerekmektedir. Eser, iki ayrı müellif tarafından 

farklı yüzyıllarda kaleme alınmıştır.  

İlk olarak, Mevlânâ İbn-i Ala tarafından İkinci İzzeddin Keykavus zamanında, yine onun emriyle, 

H.642/M.1244-45 tarihinde Farsça olarak yazılmıştır.  

Bugün elimizde bulunan Dânişmendnâme  nüshaları, Tokat Kalesi dizdarı Arif Ali tarafından, Mevlânâ 

İbn-i Ala'nın te'lif ettiği eser Türkçe olarak yeniden kaleme alınarak vücut bulur. İkinci kez yazılışı 

konusunda da kesin bir tarih yoktur. Ancak birçok araştırmacı H.762/M.1360-61 tarihinde yani Sultan I. 

Murat devrinde kaleme alındığı konusunda birleşir. İkinci safhada Dânişmendnâme'yi yazarak günümüze 

ulaşmasını sağlayan Arif Ali hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır.  

 

Belge: Dânişmendnâme (Paris Nüshası) 

 Dânişmendnâme, Anadolu’nun bir bölümünün fethini anlatan Türk destanıdır. Anadolu’da teşekkül etmiş 

İslamî Türk destanlarının ikincisi, (Battalnâmeden sonra, Saltuknâme’den önce), millîlik bakımından ilkidir.  

Dânişmend Gazi'nin (ö. 1105) şahsiyeti etrafında teşekkül etmiştir.  İlk kez II. İzzeddin Keykavus'un kâtibi 

Mevlanâ İbn-i Alâ veya İbnü'l Alâ Macirî tarafından H.642/ M.1244-45 yıllarında yazılmıştır. Bugün elimizde 

bulunan Dânişmendnâme, Tokat Kalesi dizdârı Ârif Ali tarafından, H.762/ M.1360-61 yılında, Mevlânâ İbn-i 

Alâ'nın te'lif ettiği eser yeniden kaleme alınarak vücut bulmuştur.  

Dânişmendnâme, Niksar ve çevresinin fethini ayrıntılarıyla anlatmaktadır.  

Dânişmendnâme, Necati DEMİR tarafından 4 cilt olarak Harvard Üniversitesinde yayımlanmıştır. Aynı 

yazar  tarafından Türkiye Türkçesine de aktarılan eser, Niksar Belediyesi tarafından Dânişmendnâme (1999) ve 

Dânişmend Gazi Destanı (2005-2018) olarak üç kez yayımlanmıştır.  

Dânişmendnâme’nin Özeti: Battal Gazi ve arkadaşları öldükten sonra Malatya halkı, Dânişmend Gazi ve  

Sultan Turasan’ı yönetici seçer. Halifenin iznini aldıktan sonra ordu toplayıp Anadolu’ya sefere çıkarlar.  

                                                                                                                                                                                                                          
Harvard University, Harvard 2001; aynı yazar, Danişmend-name, Part Four, (Facsimile), Published at The Department of Near 
Eastern Languages and Civilizations Harvard University, Harvard 2002. 
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Sivas’ta ordu ikiye ayrılır. Sultan Turasan, İstanbul tarafına giderken Dânişmend Gazi bugünkü Orta 

Anadolu'nun Karadeniz kıyısına kadar olan bölümünü fethetmek için işe başlar. Sivas'ı harabe halinde bulan 

Melik, burayı imar ettirmek için askerlerini görevlendirir. Kendisi dolaşmaya çıktığında Artuhî isimli bir kâfirle 

karşılaşır ve ona Müslümanlığı kabul ettirir. Oradan Artuhî'nin âşık olduğu Amasya Beyi Şattat'ın kızı 

Efrumiyye'yi almak için Amasya'ya giderler. Efrumiyye'yi alıp dönerken Turhal yakınlarında Şattat arkadan 

yetişir ve ilk savaş başlar. Bu üç kişi ve yardıma yetişen Türk ordusu Turhal'da kâfir ordusunu yener.  

Oradan Tokat'a gelirler, burayı ve Gümenek'i (günümüzde harabe halindedir) fethederler. Bunu 

hazmedemeyen Şattat ile kayserin veziri ve Anadolu beylerbeyi Nastor, büyük bir orduyla onların üzerine yürür. 

İki ordu Turhal yakınlarında karşılaşır. Müslümanlar kâfirleri yener ve Turhal'ı alırlar. Türkler, Turhal'dan sonra 

Zile'yi fetheder. Tekrar Tokat'a döndüklerinde Artuhî ile Efrumiyye'nin düğününü yaparlar. Arkasından 

Amasya'ya sefere çıkarlar. Çevre illerden asker toplayan kâfirlerle Türk ordusu Amasya'da karşılaşır. Türkler çok 

kayıp verir. Efrumiyye esir düşer. Melik Dânişmend,  kâfir ordusuna yardım olarak gelen beş yüz yük malı ele 

geçirir, tekrar savaşa başladıklarında da kâfir ordusunun ileri gelenlerinden pek çoğunu öldürür. Kâfirler 

kaçmaya başlar. Artuhî, Çankırı Kalesi’nde zindana atılan hanımı Efrumiyye'yi kurtarmaya gider.  

Yolda, Hz. Peygamber’in mucizatıyla Müslüman olan Kara Tigin'e rastlar. İkisi Çankırı'ya gider. Meryem 

isimli bir kadının yardımıyla Çankırı Kalesi’ne girerler. Efrumiyye'yi ve diğer esirleri kurtarırlar, kaleyi de 

alırlar. Kara Tigin, kale beyi olarak burada kalır. Çankırı'dan yola çıkan Artuhî ve Efrumiyye, önce yeni 

Müslüman olmuş Ahmet Serkis'le, sonra da Ankara beyi Kaytal'ın kızı Gülnuş Banu'nun kervanı ile karşılaşır. 

Amasya kuşatması hâlâ devam etmektedir. Kâfirler her defasında yenilirler. Her yenilgiden sonra tekrar asker 

toplayıp Müslümanlara saldırırlar. Yardıma gelen çevre ülkelerin askerleri Niksar'da toplanır, Gümenek'i alırlar 

ve Tokat'a saldırırlar. Amasya'daki kâfirlerin zor duruma düşmesinden dolayı Tokat'tan kuşatmayı kaldırarak 

Amasya'ya gelirler. Savaşlardan sonra Amasya fethedilir.  

Türk ordusu oradan Çorum'a geçer. Kâfir ordusu çok büyük kayıplar vererek buradan da çekilir. Çorum'dan 

Gümüş şehrine geçen Melik, buradaki gümüş madenlerini ele geçirir. Bu arada İstanbul tarafına giden Sultan 

Turasan ve arkadaşlarının İstanbul'u yağmaladığı ve kayseri öldürdükleri zikredilir. Melik, Amasya'ya tekrar 

gelir. Burada orduyu üçe böler. Bir kısmını Kastamonu, bir kısmını Samsun istikametine gönderirken, kendisi 

üçüncü kez isyan çıkan Gümenek'e gelir. Dânişmend Gazi'nin görevlendirdiği ordular buraları alır. Gümenek ise 

Allah'ın hışmına uğrayarak yere batar.  

Tekrar toplanan Türk ordusu Niksar'ı fetheder. Ordu burada tekrar üçe bölünür. Biri Samsun, diğeri 

Ermenistan tarafına sefere çıkar. Melik Dânişmend ise önce Canik'i, daha sonra da Trabzon'u fethedecektir. 

Ermenistan tarafına gidenler zaferle dönerken diğer iki ordu yenilirler. Üçe ayrılan Müslüman ordusu Niksar'da 

tekrar bir araya gelir ve Canik seferine  çıkar. Gazilerin çoğu ve Dânişmend Gazi burada şehit olur. Kâfirler, 
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Melik Dânişmend'in fethettiği bütün yerleri ele geçirir. Selçuklu Sultanı Süleyman Şah kaybedilen toprakları 

tekrar geri alır.  

3.1.Mirkâdü’l-Cihâd 

Mirkâtü'l-cihâd, Dânişmendnâme'nin yeni bir nüshası sayılmaktadır.  

XVI. yüzyıl tarihçilerinden Gelibolulu Mustafa Ali, Sivas Defterdarlığından azledildikten sonra Niksar'a 

gider. Niksar'da Arif Ali Dânişmendnâme'sinin bir nüshasını bulur. Bu nüshadaki tarihî bilgiler dikkatini çeker. 

Osmanlı tarihinin başlangıcını aydınlatır düşüncesiyle zaman zaman kendi yorumlarını da ilave ederek 

Dânişmendnâme'yi yeniden yazar.  

Dânişmend Gazi Destanı'nın nüshalarından birini esas alarak yazmıştır ve adını Mirkatü'l-cihâd olarak 

değiştirmiştir. Gelibolulu, adı geçen eserinde nesir kısmında dili ağırlaştırmış, tarihçi olmasından dolayı, bazı 

hâdiselere ilaveler yapmıştır. Ayrıca eseri yüz on yedi meclise bölmüş, aynı zamanda şair olmanın avantajı ile 

nazım kısmını tamamen değiştirmiştir. Eser;  Süleymaniye Kütüphanesinde (Reşit Efendi, no: 678) 

korunmaktadır.  

Mirkatü'l-cihâd, Ali AKAR tarafından Doktora tezi olarak hazırlanmıştır. 2016’da TDK tarafından 

yayımlanmıştır.  

Sonuç 

Anadolu’da gelişen Türkçe edebiyat konusu, kaynakların eksikliğinden dolayı tam anlamıyla 

açıklanmamıştır. Bunda bazı eserlerin günümüze ulaşamaması da etkilidir.  

Araştırmacılar Anadolu’da Oğuz Türkçesi’nin gelişmesi konusunu ele alırken daima Anadolu Selçuklu 

Devleti’nin başkenti  Konya ve çevresi üzerinde durmuşlardır. Halbuki Anadolu Selçuklu Devleti’nden önce 

daha doğuda bir Türk Devleti daha vardı. Bu devlet; parası, ordusu, bayrağı, adalet sitemi, okulları, meliki olan 

Dânişmedli Devleti idi.  

Dânişmendli Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti’nden daha önce medreselerini kurup eğitim yapmaya 

başlamıştı. Bu devlete mahsus aydınlar ve bilginler eserler kaleme almışlardı. Kaleme alınan bu eserler arasında 

yer alan Hazret-i Ali Cenknameleri, Oğuz Türkçesinin yazı dilinin de kaynağı olma özeliğine sahiptir.  
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CENÂZE NEVBESİNE BİR ÖRNEK OLARAK İBRAHİM EL-KEYYÂLÎ’NİN CENÂZE NEVBESİ 

 

Safiye Şeyda ERDAŞ 

Sakarya University, State Conservatory, Musicology Department, Esentepe Campus  

ORCID: 0000-0002-3277-6415  

 

ÖZET 

Sözlükte “nöbet, sıra, sıra ile görülen iş” anlamlarına gelen nevbe (نوبه) bir vurmalı enstrümanın adı olmanın yanı 

sıra Türk Din Musikisi’nde kıyamî zikir yapan tekkelerde özellikle önemli gün ve gecelerde icra edilen bir 

tertîbin de adıdır. Türk Din Musikisi’nin geçen son yüzyıla kadar en aktif icra edilen formlarından biri olan 

nevbe, dini musikide icra zamanı ve mevzuu bakımından takip edilen hicrî takvimin yanı sıra günlük hayatın 

içerisinde cerayan eden olaylar bakımından da her zaman karşılık bulmuş bir icra biçimidir. Dergahların hafta 

günleri (tarikat ayininin gerçekleşeceği gün), hilafet töreni, Mevlid-i Nebî, Ramazan ve Kurban bayramları gibi 

dini öneme sahip günlerin yanı sıra nikah, sünnet, bed-i besmele, cenaze, yağmur duası gibi sebeplere binaen de 

icra edilmiş ve edilmekte olan bir formdur. Bu çalışmada cenâze nevbesine bir örnek olarak, 2011 senesinde 

Halep Bâbü’l-Hadîd Zâviyesi şeyhlerinden Muhammed Bâkır el-Keyyâlî ve Hasan el-Keyyâlî’nin kardeşleri 

İbrahim el-Keyyâlî’nin cenâzesinde icrâ edilen nevbe ele alınacaktır. Cenaze nevbesinin akışı, içerisinde icra 

edilen eserler, kullanılan enstrümanlar incelenerek daha önce üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamış cenaze 

nevbesine dair yeni bilgiler ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nevbe, Cenaze Nevbesi, Keyyâli, Rifâî, Dini Musiki 

 

IBRAHIM EL-KEYYALI'S FUNERAL AS AN EXAMPLE OF FUNERAL NAWBA  

ABSTRACT 

In the dictionary, nawba (نوبه), which means "watch, work seen in sequence", is not only the name of a 

percussion instrument, but also the name of a composition performed in Turkish Religious Music, especially on 

important days and nights, in lodges that make qiyam dhikr. Nevbe, which is one of the most active forms of 

Turkish Religious Music until the last century, is a form of performance that has always found a response in 

terms of events occurring in daily life, as well as the Hijri calendar followed in religious music. Nevbe is 

performed on the days of religious importance such as the weekdays of the convents (the day on which the rite of 

sect will take place), the khaliphate ceremony, the Mevlid-i Nebi, Ramadan and Sacrifice holidays. In addition, it 

is a form that has been performed and is being practiced for reasons such as marriage, circumcision, starting 

school, funeral, rain prayer. In this study, as an example of the funeral nawba, the nawba performed in 2011 at 

the funeral of Ibrahim al-Kayali, the brothers of Muhammed Bakir al Kayali and Hasan al Kayali, who were the 

sheikhs of Aleppo Bab al-Hadid Lodge, will be discussed. The flow of the funeral nawba, the hymns performed 

https://orcid.org/0000-0002-3277-6415
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in it, the instruments used will be examined and new information will be revealed about the funeral nawbe, which 

has not been studied before. 

Keywords: Nawba, Funeral Nawba, Kayali, Rifai, Religious Music. 
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MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS KAYGISI İLE ÇALGI BAŞARISI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ  

(Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Örneği) 

Feride Deniz KATITAŞ 

Ankara Music and Fine Arts University, Faculty of Music and Fine Arts Education, Department of Music 

Education  

ORCID: 0000-0001-9931-3135 

 

ÖZET 

Kaygı, bireyin günlük yaşantısının her alanında karşısına çıkabilecek; tehlike, tedirginlik ve korku gibi duygusal 

bir deneyimdir. Aynı zamanda bir uyaran olan kaygı, öğrenmeyi etkileyen önemli bir faktördür. Kaygının 

öğrenmeye etkisi, bireylerin gelişim özelliklerine göre de değişiklik göstermektedir. Kaygı durumlarının 

özelleştiği alanlardan biri olan müzik performans kaygısı; müzik eğitimi alan ve bunu toplum önünde icra eden, 

amatör ya da profesyonel bireylerde görünen yaygın bir durumdur. Herhangi bir sebeple topluluk önüne çıkmak 

kişide kaygı yaratabilir. Bu bağlamda, müzik performansı sergileyen kişilerde kaygı durumu oldukça sık 

rastlanan bir durum olmakla beraber, görülen kaygı seviyesinin yüksek olması kişinin performansını da olumsuz 

etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda araştırma; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik ve Güzel 

Sanatlar Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi bölümü öğrencilerinin performans kaygısı ile çalgı başarısı arasındaki 

ilişkiyi incelemek amacıyla yapılacaktır. Araştırma durum tespitine dayalı, ilişkisel tarama modelinde 

uygulanacak olup; çalışma grubunu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar 

Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi bölümü 1., 2. ve 3. sınıfı öğrencileri oluşturacaktır. Çalışmada veri toplama 

aracı olarak, Kenny, Davis ve Oates (2004) tarafından geliştirilen ve Özevin-Tokinan (2013) tarafından Türkçe 

uyarlaması yapılan Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanteri “K-MPKE” kullanılacaktır. Araştırmada ortaya 

çıkan sonuçlar ışığında öneriler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kaygı, performans kaygısı, müzik performans kaygısı, K-MPKE 

A STUDY OF THE CORRELATION BETWEEN THE PERFORMANCE ANXIETY OF MUSIC 

EDUCATION STUDENTS AND THEIR SUCCESS IN PLAYING THEIR INSTRUMENTS 

(Example of Ankara Music and Fine Arts University) 

 

ABSTRACT 

Anxiety can be encountered in every aspect of an individual's daily life. It is an emotional experience, like 

danger, uneasiness, and fear. Anxiety, which is also a stimulus, is an important factor affecting learning process. 

The effect of anxiety on learning also varies according to the developmental characteristics of individuals. Music 

performance anxiety, is an area where anxiety states are specialized. It is a common situation seen in amateur or 

professional individuals who are attending music education and performing in public. Any public performance or 
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appearance may cause anxiety in an individual. Although some state of anxiety is quite common in people who 

performs music in public, the high level of anxiety can adversly affect the performance of the individual. In this 

context, this study will be held to investigate the correlation between the performance anxiety of music education 

students being educated at the department of music education, Ankara Music and fine arts and their success in 

playing their instruments. The research will be applied in correlative descriptive model, based on analyzing the 

case, the study group will consist of 1st, 2nd and 3rd year students being educated at the department of music 

education, Ankara Music and fine arts university. The Kenny Music Performance Anxiety Inventory “K-MPCI” 

developed by Kenny, Davis, and Oates (2004) and adapted into Turkish by Özevin-Tokinan (2013) will be used 

as a data collection tool. Suggestions will be presented in the light of the results of the research. 

Keywords: Anxiety, performance anxiety, music performance anxiety,K-MPKE  
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TRADITIONAL EMBROIDERY ON BAMBOO CHIKS IN HYDERABAD AND HALA SINDH 

 

MAIRAJ FATIMA MEMON 

Shaheed Allah Buksh Soomro University of Art, Design and Heritages, Jamshoro, Sindh Pakistan 

 

ABSTRACT 

  The skilled craft of traditional fancy chik is exclusively in alliance with the customs of Sindh, even so, 

negligible research is done on its decorative aspects in particular. Therefore this study is designed to present a 

deep analysis of the distinct art of chik embroidery practiced in Hyderabad and Hala, one of the hot cities of 

Sindh, Pakistan. The primary data was collected from Hyderabad-kachehri (court) area and Hala through a 

phenomenological approach to cover characteristics, techniques, cultural and perceptible embroidery work on 

bamboo chiks. By elucidating the raw materials, unique embellishing techniques, products, patterns and 

marketing analysis, this research is an attempt to augment the cognizance of the unique chik craft of Sindh. 

Keywords: Embroidery, Bamboo chiks, Culture, Sindh, Hyderabad, Hala 
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TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AİLE KATILIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ 

İNCELENMESİ 

 

Selvi DEMİR  

Kilis 7 Aralık University, Kilisli Muallim Rıfat Faculty of Education, Department of Turkish and Social 

Sciences Education, Central Campus  

ORCID: 0000-0002-7043-7414 

 

ÖZET 

Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının aile katılımına ilişkin tutumlarının belirlenmesi ve çeşitli 

değişkenlere (cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, anne- baba eğitim düzeyi, aile tipi, anne-baba ebeveynlik türü) göre 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda mevcut araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri 

olan tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2022-2023 akademik yılı güz döneminde 

Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 115 kadın ve 35 erkek olmak üzere 150 Türkçe öğretmeni 

adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeği” 

kullanılarak toplanmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için istatistiksel analizlerde parametrik testler 

(bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi- ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 

Türkçe öğretmeni adaylarının aile katılımına ilişkin tutumlarının yüksek düzeyde olumlu olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca öğretmen adaylarının aile katılımına ilişkin tutumlarında cinsiyet, yaş, baba eğitim düzeyi ile aile tipi 

değişkenlerine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır. Bununla birlikte Türkçe öğretmeni adaylarının 

aile katılımına ilişkin tutumlarında anne eğitim düzeyi, anne ebeveynlik türü, baba ebeveynlik türü ve sınıf 

düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. Araştırma neticesinde ulaşılan sonuçlar 

ilgili alanyazın ışığında tartışılarak değerlendirilmiş ve çeşitli öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Aile katılımı, Türkçe öğretmeni adayları, Tutum, Farklılık 

EXAMINATION OF TURKISH TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES TO FAMILY 

PARTICIPATION 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to decide to attitudes of Turkish teacher candidates to family participation and to 

examine them according to various variables (gender, age, grade level, parent education level, family type, 

parenting type). For this purpose, scanning design, which is one of the quantitative research methods, was used in 

the current research. The study group of the research consists of 150 Turkish teacher candidates, including 115 

women and 35 men, studying at a state university in Turkey in the fall semester of the 2022-2023 academic year. 

The data of the research were collected using the “Personal Information Form” and the “Attitude Scale towards 

Family Participation”. Since the data show a normal distribution, parametric tests (t-test for independent samples, 

one-way analysis of variance- ANOVA) were used in statistical analyses. As a result of the research, it was 
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decided that the attitudes of Turkish teacher candidates to family participation were positive at a high level. In 

addition, it was found that there was no significant difference in the attitudes of teacher candidates towards 

family participation according to gender, age, father's education level and family type variables. However, it was 

detected that there is a significant difference in the attitudes of Turkish teacher candidates towards family 

participation according to the variables of grade level, maternal education level, maternal parenting type and 

paternal parenting type. The results obtained as a result of the research were discussed and evaluated in the light 

of the relevant literature and various suggestions were made. 

Keywords: Family participation, Turkish teacher candidates, Attitude, Difference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



555 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

AYHANLAR BARAJI (NEVŞEHİR)’NDA YAŞAYAN SQUALIUS CEPHALUS’UN (LINNAEUS, 1758) 

BAZI DOKULARINDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ 

Emel KAÇAR 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Avanos Fine Arts Vocational School,  

Department of Plant and Animal Production,  

ORCID: 000000034249921X 

 

ÖZET 

Ayhanlar Barajı, Nevşehir’de, Kızılöz Deresi üzerinde, sulama amacıyla kurulan ve farklı balık türlerini 

barındıran bir barajdır. Bu çalışmada, Ayhanlar Barajı’ndan yakalanan Squalius cephalus türüne ait balık 

örnekleri kullanılmıştır. Bu balık örneklerinin karaciğer, solungaç, deri ve kas dokularında Arsenik (As), 

Manganez (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu) ve Kadmiyum (Cd) gibi bazı ağır metallerin birikim 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ağır metal analizleri ICP-MS/MS ile yapılmıştır. Analizi yapılan tüm 

metaller her dokuda tespit edilmiştir. Yapılan çalışmaya göre ortalama ağır metal değerleri göz önüne alındığında 

S. cephalus’un dokularındaki metal birikimi sırasıyla karaciğer dokusunda Cu > Mn > Cd > As > Ni > Co, 

solungaç dokusunda Mn > Cu > As > Ni > Co > Cd, deri dokusunda Ni > Mn > Cu > As > Co > Cd ve kas 

dokusunda Mn > Cu > Ni > As > Co > Cd olarak belirlenmiştir. Balık dokularındaki metal birikimlerinin 

karaciğer ve deride, solungaç ve kas dokusuna göre daha yüksek miktarda olduğu tespit edilmiştir. Dokular 

arasında tüm metaller istatistiksel açıdan önemli farklılıklar göstermiştir (p < 0.05). Çalışmamızda ayrıca balık 

boy ve ağırlığı ile metal miktarları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson korelasyon testi 

uygulanmıştır. Dokuya ve metale bağlı olarak değişmek suretiyle genel olarak metal seviyesi ile balık boy ve 

ağırlığı arasında negatif bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak S. cephalus’un kas dokusunda tespit 

edilen tüm değerler Dünya Sağlık Örgütü, Gıda Tarım Örgütü ve Türk Gıda Kodeksi tarafından kabul edilebilir 

limit değerlerin altında bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Ağır Metaller, Squalius cephalus, Ayhanlar Barajı, Balık Dokuları. 

HEAVY METAL LEVELS IN SOME TISSUES OF SQUALIUS CEPHALUS (LINNAEUS, 1758) LIVING 

IN AYHANLAR DAM (NEVŞEHİR) 

ABSTRACT 

Ayhanlar Dam is a dam built on Kızılöz Stream in Nevşehir for irrigation purposes and harbors different fish 

species. In this study, fish samples belonging to Squalius cephalus species caught from Ayhanlar Dam were 

used. It was aimed to determine the accumulation levels of some heavy metals such as Arsenic (As), Manganese 

(Mn), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Copper (Cu) and Cadmium (Cd) in liver, gill, skin and muscle tissues of these 

fish samples. According to the study, when the average heavy metal values are taken into account, the metal 

accumulation determined as; Cu > Mn > Cd > As > Ni > Co in the liver tissue, Mn > Cu > As > Ni > Co > Cd in 

the gill tissue, Ni > Mn > Cu > As > Co > Cd in the skin tissue, and Mn > Cu > Ni > As > Co > Cd in muscle 
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tissue of S. cephalus, respectively. It has been determined that the metal accumulations in the fish tissues are 

higher in liver and skin than in gill and muscle tissue. All metals showed statistically significant differences 

between the tissues (p < 0.05). In our study, Pearson correlation test was also applied to determine the 

relationship between fish height and weight and the metal levels. It has been determined that there is a negative 

relationship between the metal level and the fish height and weight in general, depending on the texture and 

metal. As a result, all the values detected in the muscle tissue of S. cephalus were found below the acceptable 

limit values by the World Health Organization, Food Agriculture Organization and Turkish Food Codex.  

Keywords: Heavy metals, Squalius cephalus, Ayhanlar Dam, Fish tissues. 
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Özet 

Anadolu stratejik konumuyla ve medeniyetlerin  merkezi olarak  doğu ve batı arasında bir geçiş alanıdır.  

Anadolu antik dönemden itibaren yüzlerce farklı toplum ve kültüre ev sahipliği yapmış olup çok yönlü ve köklü 

bir tarihe sahiptir. Medeniyetlerin kültürel mirası ve iz bırakan çalışmaları; yaşamımızın  her kesitine  geçmişten 

geleceğe taşınmıştır. Medeniyetlerin merkezi olan Anadolu günümüzde birçok alanda üretilen eserlere de ilham 

kaynağı olmuştur. Medeniyet  miraslarımızdan  olan Sümerler; M.Ö 3500 yılları dolaylarında Mezopotamyaya 

dışarıdan gelmişlerdir. 

Çalışmada Sümer kültürünün yeni nesillere aktarmak amacıyla tesktil yüzeylerine  yansıtılması amaçlanmıştır. 

Çalışmada  farklı gramajlarda örme yapılar kullanılmıştır.  Pamuklu örme yüzeylerde desenlerin  oluşturulması 

için Sümer Medeniyetinin kültürel değerlerinde öne çıkan kabartma ve heykel simgeler, tanrıların tasvir ve 

rölyefleri, çivi yazılarından yararlanılmıştır. Sümer medeniyeti yansımalı kapsül  koleksiyon  ürünlerinin 

üretilmesi için tema, moodboard çalışmaları, sanatsal ve  teknik çizimler ile ürünlerin  kalıbının hazırlanması ve 

üretilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.Sümer Medeniyetinin kültürel  çizgileri; su bazlı pigment baskı, jel 

baskı, flot baskı tekniği ile t-shirt, sweatshirt, sweatmont modellerine uygulanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Sümer medeniyeti, Tekstil tasarım, Günlük spor kiyafetler, Pamuklu örme yüzeyler 

REFLECTIONS OF SUMER CIVILIZATION CULTURE ON NEW GENERATION CLOTHING 

DESIGNS 

Abstract  

Anatolia, with its strategic location and as the center of civilizations, is a transition area between east and west. 

Anatolia has hosted hundreds of different societies and cultures since ancient times and has a versatile and deep-

rooted history. Cultural heritage of civilizations and their works that left their mark; It has been carried from the 

past to the future in every part of our lives. Anatolia, the center of civilizations, has also been a source of 

inspiration for works produced in many fields today. The Sumerians, one of our civilizational heritages; They 

came to Mesopotamia from outside around 3500 BC.  
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In this study, it is aimed to reflect the Sumerian culture on textile surfaces in order to transfer it to new 

generations. Knitted structures of different weights were used in the study. In order to create patterns on cotton 

knitted surfaces, relief and sculpture symbols, depictions and reliefs of gods, cuneiform writings that stand out in 

the cultural values of the Sumerian Civilization were used. Theme, moodboard studies, artistic and technical 

drawings and the preparation and production of the molds of the products were carried out for the production of 

capsule collection products reflecting the Sumerian civilization. The cultural lines of the Sumerian Civilization; It 

has been applied to t-shirts, sweatshirts and sweatcoats with water-based pigment printing, gel printing, and flot 

printing techniques. 

 Key Words: The Sumerian civilization, Textile Design, Daily clothes, Cotton knitted surfaces 
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ÖZET 

Metaverse, sanal ve arttırılmış gerçekliğe odaklanan mevcut ve gelecekteki entegre dijital platformları ifade eder. 

İnternetin yaygınlaşması ve teknolojik cihazlardaki gelişim insanların sanal evrende daha fazla vakit geçirmesine 

neden olmaktadır. Metaverse pek çok alanda kullanılmakta ve kullanımı giderek artış göstermektedir. Metaverse 

kullanımı sosyalleşme, iş, reklam, alım-satım vb. amaçlar ile kullanılmakta, her geçen gün daha fazla yatırıma 

konu olmakta ve kullanıcı sayısı giderek artmaktadır. Bu durum turizmcilerin de dikkatini çekmiş ve 

metaverse’in turizm amaçlı kullanımı araştırılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada metaverse’ün turizm 

pazarlamasındaki yeri ve önemine işaret edilmektedir. Bu çerçevede araştırmada metaverse’ün turizm 

pazarlamasındaki kullanımı sürecinde ortaya çıkan zorluk ve güçlükler, turizm işletmeleri, ziyaretçiler, çalışan 

personel ve diğer paydaşlar açısından avantaj ve dezavantajlarına ilişkin ipuçları aranarak genel bir 

değerlendirme yapılmaktadır. Bu amaçla internet siteleri de dahil olmak üzere ikincil kaynaklar üzerinde 

doküman incelemesi yapılmış ve nihayetinde belge tarama modeliyle metaverse’ün turizm endüstrisindeki 

kullanımına ilişkin betimsel açıklamalar yapılmıştır. Henüz alan yazında metaverse’ün turizm pazarlaması 

üzerine etkisine yönelik yapılmış araştırma sayısı azdır. Yeni bir alan olması ve henüz gerek yatırım ve gerek 

kullanım bakımından emekleme sürecinde olduğu düşünüldüğünde ileriki yıllarda turizm işletmelerinin 

metaverse’e olan ilgisinin artması beklenmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre metaverse’ün 

turizm amaçlı pek çok alanda kullanılabilme potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Metaverse’ün en çok kullanıldığı 

alanın ise sanal turlar olduğu görülmektedir. Turizm pazarlaması kapsamında ise müşterilerin metaverse 

ortamında turizm ürünlerini deneyimlemeleri o ürünün gerçek hayattaki satın alma karar süreçleri üzerinde etkili 

olmaktadır. Bunun yanında ürünün tüm detayları ile müşteriye tanıtılması, müşterinin anlık olumlu veya olumsuz 

dönüşlerinin alınması ve ürünün iyileştirilme safhaları üzerinde işletmeler açısından avantaj yaratmaktadır. Genel 

olarak, eldeki turist deneyimlerine göre türü ne olursa olsun turizmde sanal gerçeklik uygulamalarının turist 

deneyimine olumlu aracılık ettiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Arttırılmış Gerçeklik, Turist Deneyimi, Turizm Endüstrisi. 

EVALUATION OF METAVERSE IN TERMS OF TOURISM MARKETING 

ABSTRACT 

The metaverse refers to both current and future integrated digital platforms focused on virtual and augmented 

reality. The spread of the internet and the development of technological devices have caused people to spend 



560 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

more time in the virtual universe. Metaverse is used in many areas and its use is increasing. The use of metaverse 

can be used for socializing, business, advertising, trading, etc. It is used for various purposes, it is the subject of 

more investments and the number of users is increasing day by day. This situation has attracted the attention of 

tourism professionals and the use of the metaverse for tourism purposes has begun to be investigated. In this 

study, the place and importance of the metaverse in tourism marketing is pointed out. In this framework, a 

general evaluation is made by looking for clues about the difficulties arising during the use of the metaverse in 

tourism marketing, and its advantages and disadvantages in terms of tourism enterprises, visitors, staff and other 

stakeholders. For this purpose, a document analysis was used on secondary sources, including websites and 

finally, descriptive explanations were made about the use of the metaverse in the tourism industry with the 

document review model. In the literature, there are few studies on the effect of metaverse on tourism marketing. 

Considering that it is a new area and still in its infancy in terms of investment and use, it is expected that the 

interest of tourism businesses in the metaverse will increase in the coming years. As a result of the research, it is 

seen that the metaverse has the potential to be used in many areas for tourism purposes. It is seen that the most 

used area of metaverse is virtual tours. Within the scope of tourism marketing, customers’ experience of tourism 

products in the metaverse environment has an impact on the real-life purchasing decision processes of toourist 

product. In addition, introducing the product to the customer with all its details creates an advantage for 

businesses on the instant positive or negative feedback of the customer and the improvement phases of the 

product. In general, it is seen that virtual reality applications in tourism mediate the tourist experience positively, 

regardless of the type of tourist experience at hand.  

Keywords: Virtual Reality, Augmented Reality, Tourist Experience, Tourism Industry.  

1. GİRİŞ 

Griol vd. (2019: 27) göre insanların internet sitelerinde geçirdikleri sürelerdeki artış insanların çevrimiçi zaman 

geçirme şeklini değiştirmiştir. İnsanlar internet ortamında yeni iletişim ve iş birliği yolları arayışına girmişlerdir. 

COVID-19 salgınının neden olduğu uzun süreli sosyal mesafe ile insanlar aktif olarak başkalarıyla bağlantı 

kurmanın ve iletişim kurmanın temassız yollarını aramaktadırlar (Oh vd. 2022). COVID 19 salgınının uzaması ile 

yüz yüze olmayan zaman ve mekândan bağımsız iş ve işlemleri geçici olarak çözebilecek, gerçek dünyanın yerini 

alabilecek sanal dünyaya olan ilgi artmakta ve böylece bu alanda çeşitli teknolojik gelişmelerin yaşanmasına 

neden olmaktadır (Lee vd. 2022). Bugün insanlar siber uzayın sürekli uzayan sınırları içinde yaşadığını kabul 

etmektedirler. Kişiler iş olanakları, rekreatif olanaklar, ağ oluşturma ve sosyalleşme, sanat ve eğlence, kripto 

para, oyun ve eğitim gibi nedenlerle sanal evren içinde yer almak istemektedirler (Statista, 2022). Wang vd., 

(2022) göre yeni nesil internetin gelişen bir paradigması olarak metaverse, insanların oynaması, çalışması ve 

sosyalleşmesi için tamamen sürükleyici, hiper uzay-zamansal ve kendi kendini idame ettiren sanal bir paylaşılan 

alan oluşturmayı hedeflemektedir. Kerdvibulvech’e (2022) göre metaverse, özellikle SG ve AG son yıllarda 
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insan-bilgisayar etkileşimi ve bilgisayar bilimi alanlarında oldukça popüler olmuştur. Metaverse’ün 

yaygınlaşmasının temelinde oyunlaştırma ve sosyalleşme yatmaktadır (Topaçoğlu ve Klavuz, 2022). 

Metaverse’te kullanıcıların sanal bir dünyada alternatif kişilik oluşturabilme, yaşam şekillerini yeniden 

tasarlayabilmesi mümkün hale gelmektedir.  

Metaverse uygulamaları kapsamında AG ve SG’nin turizm endüstrisindeki kullanımının giderek yaygınlaştığı 

görülmektedir (Tayfun vd., 2022: 819). Metaverse’ün turizm endüstrisine etkilerine ilişkin çalışmalar da oldukça 

yenidir. Örneğin Çilesiz ve Aydın (2022) metaverse ve turizm ilişkisine kavramsal bir yaklaşım yapmakta; 

Topaçoğlu ve Klavuz (2022) rekreasyon ve sosyalleşme açısından metaverse’ü incelemekte; Belber ve Eker 

(2022) sosyal medyanın destinasyon tercihine etkisini incelemektedir. Ayrıca sanal gerçeklik ve artırılmış 

gerçeklik teknolojilerinin turist tatmini üzerine etkileri (Durna, 2021), turist rehberleri ve sanal gerçeklik ile 

yapılan turlar (Kara vd, 2022), metaverse ağında turizm endüstrisinin rolü (Babur, 2022), metaverse ve turizm 

endüstrisi (Kaya vd., 2022) metaverse teknolojisinin otel sektörünün geleceğine etkileri (Demir, 2022) 

konularındaki çalışmalar da dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı son yıllarda giderek yıldızı parlayan 

metaverse uygulamalarının turizm endüstrisinde ve turizm pazarlamasındaki önemine ilişkin bazı ipuçlarını 

belirleyerek bu meslekle iştigal edenlerin dikkatini çekmektir.  Bu amaç çerçevesinde öncelikle metaverse 

kavramı ve tanımı kısaca açıklanmış, metaverse’ün turizm endüstrisi ve pazarlamasında nasıl kullanılabileceğine 

ilişkin betimsel açıklamalar getirilmiş; bazı örnekler verilmiştir. Çalışmada genelde ikincil kaynaklar üzerinde 

doküman incelemesi yapılmıştır.   

2. METAVERSE KAVRAMI VE TANIMI  

Metaverse terimi ilk defa yazar Neal Stephenson’ın 1992 yılında yayınladığı “Snow Crash” adlı siperpunk bilim 

kurgu romanında kullanılmıştır (Orland, 2021). Metaverse, bilgisayar tarafından yaratılan bir evren, Jaynes vd. 

(2003: 115) göre maliyeti düşük, kendi kendini yapılandırabilen, sürükleyici ortamlardan oluşan bir ağ topluluğu, 

Zuckerberg’e (2021) göre ise insanların sanki bir başka yerde bir başka kişiyle berabermiş gibi hissettiği, kendi 

deneyiminin içinde olduğu somut bir internet ortamıdır. Oh vd. (2022) göre metaverse fiziksel dünyanın simüle 

edilmiş bir uzantısı olarak var olan sonsuz bir dijital mecradır. Canbay vd (2022: 80) göre metaverse teknoloji, 

sosyal hayatı ve hiper zamansallığı birleştirebilen yeni bir dijital dünyadır. Bazı yazarlara göre metaverse Sanal 

Gerçeklik (SG), Arttırılmış Gerçeklik (AG) ve Karma Gerçeklik (KG) teknolojilerinin bir bütün olarak ele 

alındığı bileşik bir sözcüktür (Yoon vd., 2022; Tayfun vd., 2022). AG ve SG teknolojilerinin ortaya çıkışı, 

yüksek hızlı ağlar, yapay zekâ ve blok zincir meta veri deposunun yapı taşları olarak hizmet etmektedir (Lee vd., 

2022). Setiawan vd. (2022: 687) metaverse’ün SG ve AG uygulamalarının birlikte kullanılarak; tek, sıradan ve 

büyüleyici bir sanal dünya olarak internetin varsayımsal yeni bir sürümü olduğunu düşünmektedirler. Bu 

yazarlara göre metaverse sosyal ilişkiye odaklanan 3B sanal dünyalarının dijital bir sistemidir.  AG sanal 

nesnelerin/ürünlerin gerçek dünya üzerine konumlandırılması konseptine dayanır. Oluşturulan illüzyonlar ile 
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sanal nesneler gerçek dünya ortamına yansıtılır. En geniş kapsamlı örneği Pokemon-GO isimli artırılmış 

gerçeklik oyunudur. SG gerçek dünyayı simüle edebilen ya da tamamen farklı olabilen tamamen dijital bir 

deneyimdir. Bilgisayar tarafından oluşturulan üç boyutlu bir ortamdır. Bu ortamı tecrübe eden kişiler ortamın 

içine gömülür ve o ortamın bir parçası olurlar, hatta orada nesneleri manipüle edebilir ve eylem yapabilir. KG ise 

kullanıcının algıladığı bilgilere ek başka bilgilerin eklendiği AR’nin bir adım ilerisidir. KG’de fiziksel ve sanal 

dünyalar etkileşime girmekte, kullanıcılar da onlarla birlikte etkileşime girmektedir. Genişletilmiş Gerçeklik 

(GG), AG, KG ve diğer gerçeklik türlerini oluşturan donanım, yazılım, yöntem ve deneyimlerinin hepsini 

kapsamaktadır (Şahinbaş ve Güneş, 2022). 

3. METAVERS’ÜN TURİZM PAZARLAMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 

İnsanlar metaverse sayesinde bulundukları şehirden veya ülkeden çok uzak mesafede farklı bir konsere 

katılabilir, yeni arkadaşlar edinebilir ve sosyalleşebilir. Metaverse’ün gerçek yaşamda olmasa da insanların 

sosyalleşme alışkanlıklarının değişmesine neden olabileceği beklenmektedir (Topaçoğlu ve Klavuz, 2022). 

Metaverse ortamında tarihi ve turistik mekanların sanal ortama taşındığı, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik 

uygulamalarının olduğu görülmektedir. Durmaz vd (2018: 33) göre sanal turlar internet kullanıcıları ile 

potansiyel müşterilerde ilgi ve merak oluşturma gayesi ile geliştirilmektedir. Taşkıran ve Kızılırmak (2019) 

çalışmasında sanal tur ile gerçek ziyaret atmosferi karşılaştırıldığında, gerçek ziyaretin daha etkili olduğu, sanal 

deneyimin heyecan ve istek yaratacak güçte bir çekiciliği olmadığını belirtmektedir. Tayfun vd. (2022: 828) 

çalışmasında metaverse’ün erişim kolaylığı, sürdürülebilirlik, turizm motivasyonunda artış, yer faydası, yeni 

deneyimler, karar verme kolaylığı, tanıtım kolaylığı, turistlere ekonomik kolaylık ve en önemlisi pazarlama 

etkinliği gibi konularda fırsatlar sunduğunu tespit etmiştir.  Yazarlara göre zincir otellerin metaverse dünyasında 

yer alarak kripto paralar ile hizmet sunması birtakım rekabet üstünlüğü ortaya çıkarabilecektir. 

Seyahat acenteleri, müşterilere seyahat etmek istedikleri bir yerle ilgili gerçeğe yakın deneyimler sağlamak için 

SG turlarını kullanabilir. Başlangıçta, müşteriler sanal ve artırılmış gerçeklik seyahat teknolojisinden ilham 

alırken, otel, restoran ve diğer benzer hizmetler için rezervasyon yapma deneyimi çok daha keyifli, bilgilendirici 

ve satın alma kararlarını etkilemek için bir araç olarak kullanışlı hale gelmektedir (Revfine.com, 2022). 

Turizm işletme yöneticileri ve diğer karar vericilerin metaverse teknolojisinin somut faydalarının farkında 

olmaları gerekir. Örneğin, etkileşimli sanal ortam deneyimi, gerçek dünyayı yeniden yaratabilir ve ziyaretçiye 

belirli bir destinasyonu ziyaret ettiğinde neler bekleyebileceği konusunda net bir fikir verebilir. Sanal gerçeklik 

deneyimi potansiyel konuklara turizm tesislerinin neler sunabileceği veya bir yolculuğun ne kadar süreceğini 

anlamalarına yardımcı olabilir (Revfine.com, 2022). Örneğin oteller, müşterilerin turizm tesislerinde gerçekten 

dolaşmasına, odaların ne kadar büyük olduğuna ve ne tür hizmetlerin sunulduğuna dair bir fikir edinmesine 

olanak sağlamak için SG turlarını veya dijital avatarları kullanabilir. Metaverse ürünün tüm detayları ile 

müşteriye tanıtılması, müşterinin anlık olumlu veya olumsuz dönüşlerinin alınması ve ürünün iyileştirilme 
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safhaları üzerinde işletmeler açısından avantaj yaratmaktadır. Genel olarak, eldeki turist deneyimlerine göre türü 

ne olursa olsun turizmde sanal gerçeklik uygulamalarının turist deneyimine olumlu aracılık edeceği 

görülmektedir. 

Oh vd. (2022) metaverse’ü kullanıcıların çevrimdışı yaşamlarının bir uzantısı olarak çeşitli sosyal, ekonomik ve 

boş zaman etkinliklerinin keyfini çıkarabilecekleri kalıcı bir sanal alan olarak tanımlamaktadır. Genel olarak, 

eldeki turist deneyimlerine göre türü ne olursa olsun turizmde SG uygulamalarının turist deneyimine olumlu 

aracılık ettiği görülmektedir. Bu nedenle turizm destinasyonları ve şirketlerinin SG’yi bir pazarlama aracı olarak 

başarılı bir şekilde kullanabileceği öngörülmektedir (Merkx ve Navijn, 2021). Metaverse tüketicilere “tatili 

önceden deneyimleme” imkânı sunarak tüketicilerin karar verme süreçlerini hızlandırmak (Topaçoğlu ve Klavuz, 

2022) ve güven duygusu oluşturmak (Demir, 2022) gibi yararlar sunarak rezervasyon oranında artışlara neden 

olmaktadır. Ziyaretçilerin iklim değişikliği farkındalığı arttıkça ve Covid-19’un da etkisi ile daha kısa süreli 

yerlere seyahat etme istekleri artabilir. Etkileşimli sanal dünya düşüncesi ayrıca ziyaretçilerin doğaya zarar 

vermeden fiziksel seyahatlerin yerini alabilecek sanal turlara yönlendirebilir (Revfine.com, 2022). Sanal 

gerçekliğin turizm faaliyetlerindeki kullanımları bazı mekanlara yöneliktir. (Müzeler, ören yerleri, eski mezar 

yerleri, kaleler, türbeler, saraylar, hanlar, evler, sokaklar, çarşılar, hamamlar, çeşitli kuleler, kütüphaneler, amfi 

tiyatrolar, limanlar, stadyumlar, istasyonlar vb). Bu mekanlar sanal turlar ile gezilebilmektedir. Kaya vd (2022) 

sanal ve hibrit etkinlikler, yeni ve uzak destinasyonlara sanal geziler, sanal iş gezileri ve toplantılar, sanal 

seyahat, sanal otel turları, unutulmaz ve sürükleyici turist deneyimleri, sürdürülebilirlik, artırılmış gerçeklik 

alışveriş deneyimi artırılmış gerçeklik menüleri metaverse ve turizm ilişkisinin olumlu yönleri olarak ortaya 

çıkarken; işgören deneyimi, siber güvenlik ve hukuk, erişebilirlik, sürdürülebilirlik gibi unsurlar da olumsuz 

çıktılar olarak görünmektedir. Ancak teknolojik alt yapılarla, akademik çalışmalarla ve hukuki çerçevenin 

hazırlanması ile bu olumsuzlukların en aza indirilmesi elzemdir. Sanal turlar dışında metaverse ortamında 

geliştirilme aşamasında olan turizm alanına yönelik bazı projeler bulunmaktadır. Bu projelere sanal metaverse 

sörf köyü geliştirilmesi projesi örnek verilebilir. Yoon vd. (2022: 276) göre Güney Kore’de popüler bir sörf 

destinasyonu olan Song-Jeong sahilinde sanal metaverse sörf köyü geliştirilmesi projesidir. Gürsoy vd., (2022) 

yerli ve yabancı ziyaretçilerin gittikçe daha çok metaverse dayalı turizm ürünlerini ve hizmetlerini tercih etmeye 

başladığını belirtmektedir. Yazarların çalışmasında Japonya First Airlines şirketinin Tokyo’dan Hawaii, Roma, 

Paris, New York gibi destinasyonlara sanal uçuş başlattığı ve %100 doluluk oranına ulaşıldığı ve durumun 

kamuoyuna duyurulduğu belirtilmektedir.   

4. YÖNTEM 

Bu çalışmada varlığı devam etmekte olan bir olgu (metaverse) ele alınmakta ve tanımlanıp açıklanmaktadır. 

Karasar (2014: 79) bu tanımlamaların hem geçmişte hem de şimdiki zamanda olabileceğini, zamanın bir 

fonksiyonu olarak da gelişim içinde yer alabileceğini belirtmektedir. Bu araştırma matevaerse’ün turizm 
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pazarlamasındaki mevcut kullanım durumunu betimleyip açıklamaktadır. Dolayısıyla araştırma tekil tarama 

modelinde betimsel bir çalışmadır (Sönmez ve Alacapınar, 2013). Bu çalışmada araştırılan metaverse’e ait SG, 

AG, KG gibi değişkenler kısaca tanıtılmıştır. Dolayısı ile araştırmada doküman incelemesi söz konusudur. (Baş 

ve Akturan, 2008; Yıldırım ve Şimşek 2008; Turan ve Özen, 2013). Çünkü araştırma kapsamında tez, dergi, 

makale, kitap, internet siteleri de incelenmiştir. Baş ve Akturan’a (2008: 119) göre web sayfaları da doküman 

analizine tabi tutulabilir. Turan ve Özen’e (2013: 134) göre ise çevrimiçi bilgi kaynağı araştırmaların odak 

noktası olabilir. Bu çalışmada yararlanılan ikincil verilerin doğru ve yansız olduğu varsayılmıştır. Araştırmada 

elde edilen bulgular ikincil verilerle sınırlıdır. 

SONUÇ 

Bu araştırmada metaverse’ün turizm amaçlı pek çok alanda kullanılabilme potansiyeli taşıdığı ortaya çıkmıştır. 

SG’nin turistler tarafından daha çok mirasın korunması, erişilebilirlik, eğitim ve eğlence amaçlı kullanıldığı 

görülmektedir.  Metaverse’ün en çok kullanıldığı alanın ise sanal turlar olduğu görülmektedir. Turizmin doğası 

gereği gerçek dünyada kişilerin turistik amaçlı olarak bulunduğu yeri terk edip, günübirlik ya da gittiği yerde en 

az 24 saat geçirmesi gerekmektedir. Bu zaman zarfında ziyaretçiler canlı ve diri olarak gittikleri mekanlarda 

gerçek deneyimler elde ederler. Ancak sanal turlarla elde edilen kazanımların gerçek deneyimlerle 

kıyaslanamayacağı ortadadır. Diğer taraftan AG ve SG’nin turizm pazarlamasında kullanımı ile ziyaretçiler ve 

turizm işletmeleri açısından elde edilecek kazanımların olduğu görülmektedir. Turizm pazarlaması kapsamında 

müşterilerin metaverse ortamında turizm ürünlerini deneyimlemeleri o ürünün gerçek hayattaki satın alma karar 

süreçleri üzerinde etkili olmaktadır. Bunun yanında ürünün tüm detayları ile müşteriye tanıtılması, müşterinin 

anlık olumlu veya olumsuz dönüşlerinin alınması ve ürünün iyileştirilme safhaları üzerinde işletmeler açısından 

avantaj yaratmaktadır. Ayrıca işletmelerin tüketici alışkanlıklarını tespit edebilmelerine, tüketici istek ve 

beklentilerine yönelik ürün geliştirebilmelerine ve geliştirilen ürünleri metaverse’te tüketicilerin beğenisine 

sunmalarına olanak sağlanabilir. Tüketicilerden kısa sürede alınan dönüşler ise ürünlerde olası hataların hızlı bir 

şekilde düzeltilmesine imkân vermektedir. Ayrıca ürünün gerçek hayatta müşterilerce tutulup tutulmayacağı da 

bir anlamda test edilmiş olmaktadır. Dolayısı ile gerçek dünyada yeni ürünlerin pazarda başarılı olma şansı 

artmaktadır. Meta veri deposunun turistlere ilham vererek rezervasyon taleplerini artırabileceği ve tatil satın 

almaya teşvik edebileceği ileri sürülebilir. 
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ÖZET 

     Sanat ve gelenekli kültür çalışmaları üzerinde ehemmiyetle durulması gereken bir alandır ve bu konuyu sanat 

toplumlarına doğrusal bir söylem veya bir dizi parametreden çok, yalın ama kültürel birikimlerin usunda bir 

zamansal ilerleme veya insan arayışında bir prizmatik algı denemeleri olarak sanat bağlamında ele alınması 

gerekmektedir. Bu özet bölümünde, sadece evrensel sanat kavramının arayışını duyurmakla ve sanat 

yakınlaşmalarını ve farklılıklarını tartışmakla kalmayıp, aynı zamanda gelenekli kültürlerde görsel ve prizmatik 

algı tartışmalarında kritik olduğu kanıtlanmış tüm sanat disiplinlerini kültürel bakış acısında değerlendiriyoruz. 

Geleneksel Türk ebru sanatı ve görsel kültüre ilişkin ortak herhangi bir kavramın daraltılmak yerine 

genişletilmesini yalnızca mevcut algımızı yeniden doğrulayan veya gelecekteki hayal gücümüzü sınırlayan 

yekpare bir yapıya hizmet eden fikirler yerine yeni sanat algısı ideaları önem kazanmaktadır. 

Anahtar Kelime: Algı, Ebru, Kavramsal, Sanat. 

PRISMATIC PERCEPTION TRIALS IN TRADITIONAL TURKISH MARBILING ART 

ABSTRACT 

Art and traditional cultural studies are a field that needs to be emphasized, and this issue should be handled in the 

context of art as a temporal progression in the mind of cultural accumulations or a prismatic perception 

experiments in the search for human beings, rather than a linear discourse or a set of parameters to art societies. 

In this summary section, we not only announce the quest for the concept of universal art and discuss art 

convergences and differences, but also evaluate all art disciplines from a cultural perspective that have proven to 

be critical in discussions of visual and prismatic perception in traditional cultures. The ideas of new art 

perception gain importance instead of the ideas that serve a monolithic structure that only reaffirms our current 

perception or limits our imagination in the future. 

Keywords: Marbiling, Concaptual, Tradition, Art 

1.GİRİŞ 

     Bir bütün olarak sanatta yakınsamalara ve ayrılıklara ve daha genel olarak ortaya çıkan sanata karşı duyarlı 

etkileşim süreci ve görsel kültür alanına odaklanmak için gelenekli sanat disiplinleri bu alanda düşünülebilir 

(Burke:1931). Gelenekli sanatların görsel ve malzemenin kesişimlerini neyin oluşturabileceğine dair aşırı 

hermetik veya yekpare bir duygudan esinlenmek sanat seçimlerimizin gücü ve hatta ilham kaynağı olarak 
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algılana bilir (Bennet: 2012). Gelenekli sanat otoritelerinin öne sürdüğü ve queer sanatkârların sık sık tekrarladığı 

gibi, bir değer olarak tutarlılığın kendisi geleneğin sanattaki prizmatik algın başlangıç irdelenmesi 

kavramdır. Geleneksel Türk sanatı çalışmaları, sanat kültürü, tarihi, estetiği ve görsel kültürü birbirine 

bağlamanın daha özümseyici potansiyellerinden bazılarının en önemli basamaklarından biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kadim medeniyetlerin gelenekli sanatlar olan bu katkılarını bir araya toplayarak, gelenekli sanat ve 

görsel kültürden oluşan bir algı oluşturmak çalışmanın temelini oluşturmaktadır (Ott:2011). Geleneksel Türk 

ebru sanatı da prizmatik algıların ve renk değerlerindeki eşsiz yanılsamaların tayfının sürekli değişen renklerini 

görmek için toplumlarda unutulmuş sanat algısının tersini çevirerek önemini yakalamayı amaçlıyor. Geleneksel 

Türk ebru sanatında net bir merkez veya zaman veya uzayda doğrusal ilerleme olmaksızın sanatı yeni ve farklı 

şekillerde yansıtır (Wolcott:2009). Gelenekli fikirleri, görüntüleri, nesneleri ve sanatçıları bir bütün altında 

sunarken bile evrensel sanat kültürünün yerel sanat kültüründeki algısını ve bu algının anlamlandırılmasını ve 

gelenekli sanat kültürüne ilişkin herhangi bir ortak mefhumun daraltılmak yerine genişletilmesi amaçlamaktadır 

(Grenblat:1990) 

 

Şekil.1. Tahsin Bozdağ Arşivi 

2.PRİZMATİK ALGI VE SANAT 

     Prizmatik algı, sanat ve görsel kültür çalışmalarının bir estetik evreyi geliştirilmekte olduğunu açıkça ortaya 

koymaktadır. Prizmatik algınında kendine has sorunları var ama onlar, bu alanın uzak ufuklarına baktığımızda 

üzerinde durduğumuz evrensel sanatın sanrıları olarak karşımıza çıkmaktadır (Alaimo:2014). Popüler sanat 

kavramı bu sözde yeni anda belki de daha etkileyici olan, faydacı katkılarda atıfta bulunulan diğer sanat 
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disiplinleri özgü sanatçıların ve kültürel üreticilerin çeşitliliği gelenekli sanatların sürrealist algıların algısal 

çarpıklığının çok ötesinde bir süreci ifa etmektedir (Grosz:2006). Daha geniş disipliner sınırlar içinde popülist 

kültürlere yönelik geçici bir ilgi olabilecek şeyleri yakalamaya, ilgilenmeye ve büyütmeye çalışırken bile 

gelenekli sanatlar kadimiyetini devam ettirmektedir (Boehme:1997). Gelenekli sanatların prizmatik algı 

ideasında bireyin sanat algısının gelişmekte olan alanının doğası ile sınırsız ütopyasının, hiyerarşi karşıtı, 

istikrarsız ve yaratım olasılığına yönelik sitüasyonismin arasındaki bu gerilim, belki de bu sanat yaratımının ve 

gelenekli sanatın en açık prizmatik algı unsurlarından biridir (Rosaldo:1989). 

 

Şekil.2. Tahsin Bozdağ Arşivi 

3.GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATI 

     Ebru, kitre ve benzeri maddelerle yoğunluğu arttırılmış su üzerine, özel fırçalar yardımıyla boyaların serpilip, 

orada meydana gelen desenlerin kâğıda alınmasıyla elde edilen bir sanat alanıdır (Arıtan: 1999). Ebru kâğıdı 

üstünde buluta benzeyen renk kümeleri meydana gelmektedir. Bu yüzden bulutumsu- bulut manasına gelen 

Farsça Ebri adını alan kâğıtlar, yüzyıllar boyunca böyle anılmıştır. Ancak ebru kelimesi daha ahenkli bulunduğu 

için, sanat isim değiştirmiş ve ebru kâğıdı veya ebruculuk denilmeye başlanmıştır (Derman: 1977). 
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     “Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki adlı eserinde ebrunun kaynağını 15. yy Türkistan’da Çağatay devri olarak 

göstermiştir. Türkistan’da doğduğu belirtilen ebru, burada fazla bir gelişme göstermeden İpek yolu ile 

Anadolu’ya ebri ismini alarak geçmiş ve burada en güzel örnekleri verilmiştir. Yazı, Kıt’a, levha, minyatür 

kenarlarına ve ciltlerin ön ve arka kapak içlerinde çok kullanılmıştır.” (Ersoy:1989). 

 

Şekil.3. Tahsin Bozdağ Arşivi 

     “Doğuda filizlenen ortaya çıkan bu sanat Anadolu’ya, Türklerin ata yurdundan vatanından İpek Yolu ile 

gelerek, Türkistan’ a, Buhara’ya yola çıkmış daha sonrada, İran üzerinden adını da beraber alarak Anadolu’ya 

yerleşmiştir” (Yazan:1986). Ebru sanatının yüzyıllar boyunca devam eden bu yolculuğuna ait yazılı belge 

niteliğinde çok az bilgiye ulaşılabildiği bilinmektedir. Tarihi belirlenebilen en eski eser, her sayfasında ebru 

bulunan, şair Arifi ‘ye ait “Guy-i Çevgan” isimli, 1539-1540 tarihli kitaptır. Ebru konusunda yazılmış, günümüze 

kadar gelebilen en eski kitap ise 1608 tarihli "Tertibi Risale-i Ebri" dir. Bu kitapta söz edilen malzeme ve 

teknikleri, geleneksel yöntemle çalışan ebru ustalarımızın kullanması ve halen kullanılıyor olması, ebru sanatının 

“Türk Kağıdı” olarak yaşamasının temelidir (Barutçugil:2008) 
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Şekil.4. Tahsin Bozdağ Arşivi 

4.GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATI ÇEŞİTLERİ 

4.1.Battal Ebru 

      Battal, sözcüğünün; Türkçede iri, büyük anlamında kullanılmaktadır (Sönmez:2007). Battal ebrunun bir 

özelliği ise sadece fırça ile boyaların serpilmesiyle yapılmaktadır. Biz veya tarak gibi yardımcı malzemeler 

kullanılmamaktadır. Yapılan işlem bakımından en basit ebru olmasına rağmen sonuç itibarıyla yapımı en zor 

ebrudur. Çalışmanın güzel yapılabilmesi için zemin atışının çok iyi öğrenilmesi gerekmektedir. Yapımı ise koyu 

bir renk tekne yüzeyine fırça yardımıyla serpilir. Damlalar 5-6 cm. çapında daireler oluşturur. Bu rengin üzerine 

daha açık bir renk ile boyalar tekrar serpilir. İkinci renk ilk atılan boyayı iterek bir yer açar ve bütün boşluklar 

doldurularak iki renkli bir battal ebru meydana gelmektedir. Daha güzel bir görüntü için bu ikinci rengin üzerine 

tekrardan boya atılabilir. Genelde klasik ebruda iki, üç, dört renk kullanılmaktadır. Üç, dört renk boya atıldıktan 

sonra bir de serpme ilave edilebilir (Başar ve Tiryaki: 2006). 

4.2.Gelgit Ebru 

      Gelgit ebrusunda, tekne yüzeyine battal ebrusu yapılır. Daha sonra bu kompozisyon üzerine biz yardımıyla 

sağdan sola, soldan sağa birbirine paralel ve düzgün bir şekilde gidip gelinir. Bu çizgi aralıkları istenilen 

genişlikte de olabilir. Gidip gelinmesinden dolayı ismini de buradan almıştır. Bu ebruya Gelgit ebru denir (Elhan: 

2004) 
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4.3.Şal Ebru 

     Şal ebruda önce teknenin yüzeyine battal ebrusu yapılır. Daha sonra gel-git ebrusu uygulanır. Bu 

kompozisyon üzerine, enine üç adet (S), boyuna iki adet (S) harfi çizilir, aralarına istenildiği kadar (S) kavisler 

çizilerek dokular oluşturulur. İstenirse dıştan içeri doğru daireler de çizilebilir (Sönmez: 2007). 

4.4.Taraklı Ebru 

     Taraklı ebru, önce zemin battal ebrusu olarak hazırlanır. Daha sonra gel-git kompozisyonu uygulanır. Burada 

dikkat edeceğimiz husus gelgit sağdan sola uzanıyor ise tarak yukarıdan aşağıya doğru çekilmesidir. Kullanılan 

tarağa göre ebru isim alır. İnce taraklı ebru, ince dişli sık aralıklı bir tarak yardımıyla yapılır. Kaim taraklı ebru, 

kaim dişli seyrek aralıklı bir tarak yardımıyla yapılır. Fantezi taraklı ise tavûsî ebru olarak bilinir. İnce ya da 

kalın taraklı ebruların ikinci bir tarak yardımıyla taranmasından ortaya tavus kuşu kanadı görünümü çıkar. 

Dalgalı taraklı, ince ya da kaim taraklı ebruların ikinci bir tarak yardımıyla dalgalı bir biçimde taranmasından 

ortaya çıkan ebru çeşididir (Tiryaki: 2006) 

4.5.Kaplan Gözü Ebru 

     Kullanılan boyaların içine eritilmiş şap ya da limon suyu karıştırılarak gün ışığından uzakta bekletilir. Günde 

bir kez çalkalanmak suretiyle karıştırılır. Bir hafta bu işlem tekrarlanır. Şap karıştırılmış boyalar kaplan gözü 

ebrusu etkisi, limon suyu karıştırılmış boyalar ise neftli ebru etkisi verir. Osmanlı döneminde bolca kullanılmıştır 

(Sönmez: 2007) 

4.6.Çiçekli Ebru 

     Necmeddin ebrusu, merhum üstat Necmeddin Okyay'ın geliştirdiği ve kendi adı ile anılan ebru türüdür Çiçekli 

ebrulara bu adın verilmesini öğrencisi olan Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver önermiştir. Bu ebruların lale, karanfil, 

hercaî menekşe, gelincik, gonca gül, kasımpatı, sümbül gibi çeşitleri vardır. Necmeddin Okyay'ın yetiştirdiği 

öğrencisi "Mustafa Düzgünman" papatya ebrusunu ilave etmiştir (Elhan: 2004). 

5.SONUÇ 

Geleneksel Türk ebru sanatında en baskın kaygılardan biri, sanat algısında aktif olarak birleşik hesaplar peşinde 

koşmanın gerekip gerekmediği ve eğer öyleyse neden olmasıdır. Geleneksel Türk ebru sanatında maddeden 

manaya koşmanın prizmatik algı ideasında idrakte sunar. Sanatçı bu araştırmadan, başlangıçtan daha geniş belki 

de daha belirsiz bir kavram ve araç kümesini kucaklayarak mı çıkıyor, yoksa çok özel sanat, sanatçı ve sanatsal 

deneyim teorileri dışında herhangi bir şeyden umudunu kesmek zorunda olduğunu düşünüyor mu bu surunun 

cevabı teknede gizli olsa gerek. Ebru sanatı bizi bu konularda nerede durduğumuzu düşünmeye zorlar. O halde 

algı sanat hakkında felsefe yapmak, yalnızca belirli bir sanat formu hakkında prizmatik algıların nihai amacı 

değildir. Ebru sanatında olan bu algı yaklaşımlarını sanat bağlamında olduğu gibi tek başına adlandırmada 

yetersiz kalmaktadır. Geleneksel veya prizmatik algı  hakkında düşünsel idealar yapıyor olmak, kendi görevini 

doğası gereği derinden felsefi olarak görünse de arayışın ilk adımına kavuşturuyor. 
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ÖZET 

     Geleneksel Türk ebru sanatında, maddeyle duyumsama konusunda bir deneme ve bu konuda sanatın yeni 

nesnelere indirgeyen, sanat dünyasında neyin önemli olduğuna dair önceden tasarlanmış fikirler temelinde onları 

duyumsamanın ötesine alışılmış kavramları düşünmeye zorlayan bir başlıkta konu edinmektedir. Ebru eserinin 

sanat izleyicisi ile birlikte olması ve birlikte olmakta alışılmışın dışına çıkın metaforlarını anlamlandırma 

maddesellik, estetik, eleştiri, duyum, anlam oluşturmayla ya da sosyokültürel geleneklerle ilgilenmektedir. 

Sanatçı veya sanatsever tüm bu örüntüde bir sorusuyla karşılaşma olasılığı var mı? Varsa bu soru gelenekli sanat 

ya da ebru sanatı ne ister? Sorusunu olma ihtimali nasıl cevaplandırılmalıdır. Sanat eleştirmenleri, sanatçılar veya 

sanatseverlerden yararlanarak genişleterek, ebruyu iki boyutlu düzlem   meselesiyle durağan değil, canlı, 

duygulanımlı ve iç-aktif olarak karşılaşıldığında neyin mümkün olduğunu keşfetmek için ebru sanatında 

maddesellik ve duyumsama önemli bir başlık haline gelmektedir.  

Anahtar Kelime: Duyum, Ebru, Kavramsal, Sanat. 

ABSTRACT 

In the traditional Turkish marbling art, it deals with an experiment on sensation with matter and on this subject, 

which reduces art to new objects, forcing them to think beyond sensation on the basis of preconceived ideas 

about what is important in the art world. It deals with materiality, aesthetics, criticism, sensation, creating 

meaning or socio-cultural traditions, making sense of the metaphors of being together with the art audience of the 

marbling work and being out of the ordinary. Is there a possibility that the artist or art lover will encounter a 

question in all this pattern? If there is this question, what does traditional art or marbling art require? How should 

the question be answered? Materiality and sensibility become an important topic in the art of ebru to explore 

what is possible when the two-dimensional plane issue is not static, but rather lively, emotionally and internally-

active, by expanding it by making use of art critics, artists or art lovers. 

Keywords: Marbiling, Concaptual, Tradition, Art 

1.GİRİŞ 

     Sanat, hayali oluşları değil, oluşları doğurur.  Gerçek dünyanın hayatın gerçeklikle temasını kucaklamak için 

kendi üzerine katlandığı, her birinin bazı elementleri veya parçacıkları birbiriyle değiş tokuş ettiği, daha fazla ve 

başka hale everilmesinde sanat kendini gösterir. Kimi sanatçılar sanat eserlerini canlı veya cansız nesnelere 

indirgeyen, sanat dünyasında neyin önemli olduğuna dair önceden tasarlanmış fikirler temelinde onları usa tabi 
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tutan tarzlarını ve sanatlarının ifade biçimini bu şekilde sundu (Winner:2018). Bazı sanatçılar ise, eserlerini 

bireylerin seviyesine indirgeyip talepte bulunan özneler olarak yeniden şekillendirme biçimlerini aradı. 

Geleneksel Türk sanatları bağlamı açısından bu şekillenmenin çok ötesinde, sadece ne anlama geldikleri ya da ne 

yaptıkları değil, ne istedikleri  toplum ve kültür iddia ettikleri ve bizim nasıl olduğumuz ve ötesi olarak varlık 

buldu. Gelenekli sanat aynı zamanda canlı bir ortak katılımcı olarak medeniyetle somut bir şekilde çalışarak 

amaç gaye ülkü, inanç, sevgi ve düşünceyi bir araya getirme konusunda da ilham alan ve toplumlara ilham veren 

bir us benimsedi. Geleneksel Türk sanatları alışılmış sanat ve sanatçı uygulamalarından kopma cesaretine sahip 

olarak kendi evreninde idrakin duvarlarını zorladı. Geleneksel Türk ebru sanatında sanat kavramları kullanır ve 

sanat duyumları ile geleneksel sanatların tüm yetiler kendilerine en doğrudan hitap eden soruları düşünmek için 

kullanmanın iki boyutlu düzlemdeki en güzel örneklerinden birini oluşturur. Dolayısıyla Türk ebru sanatının 

işlevi, sanatın söylemeye çalıştığı şeyi aydınlatmak, sanatın işlevi, sanatın felsefesi ve gelenekli sanatların 

ruhunun ifade etmeye çalıştığı arayışı göstermektir. Bu arayışın her biri, evren hakkındaki, niteliklerin, 

duyumların veya kavramların fikir doğası hakkındaki bu çok geniş soyut soruları arayışın bir somut 

göstergesinden ibarettir. Geleneksel Türk ebru sanatını biçimin ötesinde arayışla başlayan sanatı düşünme 

biçimini veya biçimlerin yorumlanmasıyla (sanatsal görünüm gelenekleri) daha az, sanat güçlerinin veya daha 

doğrusu malzemelerin ifade potansiyellerinin ötesini görmeyi sunar. Bu arayış ebru sanatında duyumlar, etkiler, 

yoğunluklar ve kendini gerçekleştirmeye küçük adımlar sunar.  

 

Şekil.1. Tahsin Bozdağ Arşivi 

2.MADDESELLİK VE DUYUMSAMA 



576 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

     21. yüzyılın başlarındaki plastik sanat eleştirilerinde sanat eserinde maddeye geri dönüş veya "maddi dönüş", 

insan ile insandan daha fazlası dünyası arasındaki ilişkinin radikal bir şekilde yeniden düşünülmesini gerektiği 

bazı sanat eleştirmenlerince kabul görmekteydi (Jagodzinski:2013). Bu görüş, resim sanatı da dahil olmak üzere 

insandan öte ötekilerin, insanlığın hizmetinde, güzelleştirilmesinde ve yetiştirilmesinde durağan, pasif nesneler 

olmadığı düşüncesi maddesellik ve duyumsama olarak algılanmasına aralık bıraktı (Dovel:2001). Sanatı  salt 

nesne olarak değil, maddenin eklemli ve fail olan canlı "maddesi" olarak görülür: "hissetme, arzulama ve 

deneyimleme, insan bilincinin tekil özellikleri veya kapasiteleri” ötesinde içsel bir arayış olgusunu akıllara 

getirdi (Tunnicliffe: 2018). Sanat yapıtında madde hisseder, konuşur, ıstırap çeker, arzular, özler ve hatırlar 

İnsandan öte maddenin canlılığı, gücü, yoğunluğu ya da  yaşamsal coşkusu bizi doğrudan etki ve bu etkileme 

maddeden manaya bir ilerleyişi hızlandırmaktadır (Bennett:2012). Geleneksel Türk ebru sanatına baktığımızda 

gördüğümüz teknedeki yüzey, ince bir boya tabakasının derinlerinde, eser miktarda organik birleşenlerin salt 

gerçek üstünlüğünde, dünyevi maddelerden yapılmış, ışığı yansıtan pigmentlerin bir madde topluluğunun 

ötesinde bir arayışı ifade eder. Ebru sanatı duyu temelli ve duygusal süreçlerle dünyayı kavrayarak algıladığımız 

veya dokunduğumuz şey dokunulan eserin çok ötesinde bir biteviyeliğin sonsuz başlangıcı olabilir. Geleneksel 

Türk ebru sanatı  sanatın kendisi, aşk gibi ve dünyadaki madde gibi canlıdır ve ifade edicidir, ancak düşünmeye 

alıştığımız şekillerde, yalnızca insani ifade ve temsil biçimlerine olan bağımlılığımız yoluyla değil bunu 

maddenin ötesinde duyumsamanın özünde arar.  

 

Şekil.2. Tahsin Bozdağ Arşivi 

3.GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATI VE DUYUM 
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     Sanatta ifade aramak maddenin kendisi duyumu ve doyumu gerektirir bu arayışın doğasında olsa gerek 

(Alaimo:2014). "Duyum" derken, karmaşık bir durumda herhangi bir eski türden bağlantıyı, iç içe geçmeyi veya 

iç içe geçmeyi kastetmeden çok öte anlamak, nedensellik, önemlilik, aracılık, dinamikler ve topolojik yeniden 

yapılandırmaların yeniden yapılandırılmasını sanat ile mümkün kılmak gerektirir (Grosz:2007). Bu duyumsal 

karışıklıklar ve her bir iç eylemin nasıl önemli olduğu meselesidir.  Bu sanatın özünde, insanlar kadar görünen 

veya görünmeyen varlıkların da sınırları ve bu farklı sınırların, etrafta "duyum" olmadığı durumlar da dâhil 

olmak üzere nasıl birlikte oluşturulduğu sorusu yer alır (Balter: 2009). Tüm bu duyumsamalar bazen bir insanda 

bazen bir yaprakta bazen ise sudaki renkte anlam kazanabilir. 

 

Şekil.3. Tahsin Bozdağ Arşivi 

4.GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATI 

     Türk sanat tarihinde özel bir yeri olan ebru, bizim güzellik anlayışımızdan doğup, bizim güzellik arayışımızla 

gelişmiş kâğıt süsleme sanatlarının en önemlilerindendir (Sungur, 1994). Ebru sanatının, bulut gibi, mermer 

damarları gibi renkli, dalgalı ve hareli şekillerle kağıtlara yapılan süsleme sanatı (Balibeyoğlu, 2001); 

yoğunlaştırılmış su (kitre) üzerine toprak ve toz boyalarla resim yapma sanatı, kitre gibi yapışkan maddelerle 

yoğunlaştırılmış suyun üzerine, neft yağıyla sulandırılmış yağlı boya serpilerek oluşturulan çeşitli renklerdeki 

şekillerin, suyun üzerine kapatılan kâğıda geçirilmesiyle oluşan hareli bezeme (Gürtuna, 2003) şeklinde farklı 

tanımları bulunmaktadır. Zamanla Ebru olarak anılan bu sanatın kelime kökeni Farsça Ebri: bulut, bulutumsu 

sözünden, Çağatayca: Ab-ru: “su yüzü”nden geldiği bilinmektedir. Ebru, en eski süsleme sanatlarımızdandır. 

Türkistan’ da doğan bu sanatın başlangıcının IX. y.y. olduğu sanılmaktadır fakat ne zaman başladığına ilişkin 
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kesin bir belge yoktur. Eski kitapların ciltlerinde kapak ile kağıdı bağlayan, “yan kağıdı” olarak, murakka 

içindeki yazıların kenarlarında ve pervazlarında ebru kağıtlarına rastlanmaktadır. 1447 yılına ait olduğu söylenen 

en eski ebrunun Topkapı sarayında olduğu bilinmektedir. Fakat şu an o ebruya ulaşılamadığı için elimizde 

bulunan en eski ebrunun Topkapı Sarayı’ndaki 1554 yılına ait olan ebru olduğu kabul edilmektedir. Bugün 

Topkapı Müzesinde bulunan 1539-40 tarihli Arifinin Gûy-ı Çevgan ve 1608 tarihli Tertib-i Risale-i Ebri adlı 

kitaplar, Ebru Sanatının en eskileri olarak kabul edilir. Güy-ı Çevgan adlı eserin her sayfasının kenarları 

ebruludur. Tertib-i Risale-i Ebri ise ebru yapımında kullanılan malzemeleri, ebrunun yapımını, kağıt boyama ve 

cilalama yöntemlerini anlatır. Bu kitapların basılış tarihleri bilinse bile bu tarihler ebruların yapılış tarihi kabul 

edilemez. 

 

Şekil.4. Tahsin Bozdağ Arşivi 

5.SONUÇ 

     Hemen hemen tüm sanat eserlerinin ortak bir yanı vardır.  Sanat yapıtlarının bir noktasında baskın veya az 

yoğun maddesellik ve duyum kendine yer bulmaktadır. Sanat duyumlar üretir ve onlar aracılığıyla insan ideasına 

etkileşimi mümkün kılan eşsiz bir süreçtir yoğun. Sanattaki bu eşsiz sürecin ifadesel dili duyum olsa gerek, 

sanattaki duyum bir eserin gücünden doğrudan canlı bir varlığın bilişine iletilen tüm Saltlar bütünüdür. 

Geleneksel Türk ebru sanatında bu Saltların yoğun olarak var olduğu farklı olmaya yönelik düşünce ve ruh 

deneyiminin ötesinde basit olmayan büyük bir bireyin kendini okuması olarak görülebilir. Bireyin kendini 

okuması  bir tanıma nedenselliği değil, bireyin kendi ben ideası ile en temel bir karşılaşmadır. Geçmişteki kadim 

sanatkârların ebru eserleriyle karşılaştığımızda nereye gittiğimizi bilmemeye, hatta “bir yere gitmenin” ne anlama 

geldiğini bilememeye bu bilmemenin bizi bilmeye sürüklediği fikrine açık olmamız gerekiyor. Kendi 
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sınırlarımız, sanat eserinin sınırları ve kendimizin ve sanat eserinin aracısı derken neyi kastettiğimizin yeniden 

değerlendirilmesi gereken çok şey ifade ettiğini ebru eserindeki derinlikte defa etle tekrarın idrakinde bulmak 

gerekir. Teknedeki düşünme hiçbir zaman ruhsuz veya sıradan bir insan etkinliği olmamıştır. Tam tersi yoğun bir 

ruh ve adanmışlığın sudaki aksi olmakta ısrarcı olmuştur. Ebru sanatkârı sudaki boşluğa renklerle adım atmak, 

olasılıklara açılmak, yoldan çıkmak, sınırların dışına çıkmak, alışılmış yoldan çıkmak, bilinçli bilinçsiz 

yükselişler ve tekrar aşağı inişler, sapmalar ve kabul edilmesi zor geri dönmeler, sıradan sanatsal hareketler 

olarak değil, belirsizlik içinde belirlilik deneyleri olarak ebru sanatında bireyin arayışının iç âleminde 

yankılanmasını ve kendisinden daha fazlası olmasını sağlar. 
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ÖZET 

İnsan, yaratılışı itibarıyla var olabilmek ve varlığını devam ettirebilmek için toplum içinde yaşama zorunluluğu 

olan bir varlıktır. Bir arada yaşamaya ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç psikolojik olduğu kadar insanın fiziki yapısından 

ve yeterliliklerinden, sınırlı bir varlık olmasından kaynaklı fiziki, sosyal ve iktisadî bir gereksinimdir. İnsanın 

hayatını idame ettirebilmesi için bir takım gereksinimleri vardır ki, o gereksinimler ancak toplumsal yaşamla 

giderilebilir. İşte bunun için insanoğlu tarih boyunca aile, kent ve ülke oluşturmak suretiyle toplum içinde 

varlığını devam ettirmiş ve günümüzde devam ettiriyor olması bunun en kesin kanıtıdır. 

Bir varlık olan insan doğumdan ölüme kadar hayatının her döneminde doğduğu, büyüdüğü, yaşamını sürdürdüğü 

toplumda önce ailesiyle sonra yakın çevresiyle ve içinde yaşadığı toplumun diğer fertleriyle etkileşim içindedir. 

Bu çok yönlü etkileşim insanlara tutum ve davranışlarında bir takım sorumluluklar yüklemektedir. İnsanın bu 

sorumluluklarıyla ilgili kullanılan kavramlardan biri de adalet kavramıdır. O kadar ki adalet kavramı bireyin 

toplum içinde sahip olduğu haklarını kullanabilmesinin, sağlıklı ve onurlu bir fert olarak yaşayabilmesinin en 

önemli şartlarından bir tanesi olarak görülmüştür. İnsanın doğuştan gelen haklarını kullanırken bireysel, 

başkalarının haklarına ve özgürlük alanlarına saygılı olması  noktasında toplumsal yönü olduğundan adalet 

kavramının sadece bireysel olarak değil, toplumsal sahadaki etkisi açısından da incelenmesi zorunludur. Bu da 

sosyal adalet kavramını ortaya çıkarır. 

Bu çalışmamızda insanın bir fert olarak varlığını sürdürdüğü günümüz toplumunda gelir dağılımda mevcut 

durum değerlendirilmiş, İslam'ın  ekonomik-sosyal adalet anlayışı ele alınmış, Hz. Peygamberin sosyal adaleti 

gerçekleştiren uygulamalarına değinilmiş ve Kur'an'da gerekli şartları taşıyan Müslümanlara bir sorumluluk 

yükleyen zekat kavramı, sosyal adaletin gerçekleştirilmesine katkısı yünüyle değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Adalet, Zekat Kavramı, Zekat, Kur'an'da Zekat 

THE EVALUATION OF THE CONCEPT OF ZAKAT IN THE QUR'AN IN TERMS OF THE 

FACILITY OF SOCIAL JUSTICE IN THE ISLAMIC SOCIETY 

ABSTRACT 

Man is a creature that has to live in society in order to exist and continue his existence. It needs to live together. 

This need is a physical, social and economic need arising from the physical structure and competencies of the 

human being, as well as the fact that he is a limited being. In order for a person to survive, there are some needs 

that can only be met by social life. That is why human beings have continued their existence in society by 
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creating families, cities and countries throughout history and the fact that they continue today is the most 

definitive proof of this. 

A human being, from birth to death, interacts first with his family, then with his immediate surroundings and 

with other members of the society he lives in, in the society in which he was born, grew up, and lived in every 

period of his life. This versatile interaction imposes some responsibilities on people in their attitudes and 

behaviors. One of the concepts used in relation to these responsibilities of human beings is the concept of justice. 

So much so that the concept of justice has been seen as one of the most important conditions for an individual to 

use his rights in society and to live as a healthy individual. The concept of justice must be examined not only 

individually, but also in terms of its impact on the social field, as it has a social aspect in terms of respecting the 

rights and freedoms of others and the individual while exercising his innate rights. This brings out the concept of 

social justice. 

In this study, the current situation in income distribution in today's society, where human beings continue to exist 

as an individual, is evaluated, the economic-social justice understanding of Islam is discussed, and Hz. The 

practices of the Prophet that realized social justice are mentioned and the concept of zakat, which imposes a 

responsibility on Muslims who meet the necessary conditions in the Qur'an, has been tried to be evaluated in 

terms of its contribution to the realization of social justice. 

Keywords: Social Justice, The Concept of Zakat, Zakat, Zakat in the Qur'an 

 1. GİRİŞ 

İnsanın yaşama, hürriyet, mülk edinme gibi doğuştan geldiği evrensel olarak kabul edilen bir takım hakları 

vardır. Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi ve refahı o toplu oluşturan fertlerin, insanın doğuştan sahip olduğu 

hakları kullanabilmesine bağlıdır. Başka bir ifadeyle evrensel olarak varlığı kabul edilen insan haklarının 

toplumu oluşturan bireyler tarafından eşit bir şekilde kullanıldığı bir sistemi hayata geçirmiş toplumlarda bireyler 

daha mutludur ve o toplum daha sağlıklı ve uzun ömürlü olur.  

Bir varlık olan insan doğumdan ölüme kadar hayatının her döneminde doğduğu, büyüdüğü, yaşamını sürdürdüğü 

toplumda önce ailesiyle sonra yakın çevresiyle ve içinde yaşadığı toplumun diğer fertleriyle etkileşim içindedir. 

Bu çok yönlü etkileşim insanlara tutum ve davranışlarında bir takım sorumluluklar yüklemektedir. İnsanın bu 

sorumluluklarıyla ilgili kullanılan kavramlardan biri de adalet kavramıdır. O kadar ki adalet kavramı bireyin 

toplum içinde sahip olduğu haklarını kullanabilmesinin, sağlıklı bir fert olarak yaşayabilmesinin en önemli 

şartlarından bir tanesi olarak görülmüştür. İnsanın doğuştan gelen haklarını kullanırken bireysel, başkalarının 

haklarına ve özgürlük alanlarına saygılı olması  noktasında toplumsal yönü olduğundan adalet kavramının sadece 

bireysel olarak değil, toplumsal sahadaki etkisi açısından da incelenmesi zorunludur. Bu da sosyal adalet 

kavramını ortaya çıkarır. 
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2. İSLAM TOPLUMUNDA SOSYAL ADALET 

İnsan sosyal bir varlıktır ve hemcinsleriyle bir arada yaşamak zorundadır. Bir arada yaşayan insanlar bazen çok 

basit sebepler ile birbirlerinin canına, malına kast etmektedirler. Dünya tarihi incelendiğinde, her dönemde suç 

unsuru teşkil eden olaylarla karşılaşılır. Gelişen teknoloji ve alınan önlemlere rağmen suç işlenmesinin önüne 

geçilememiştir. Hâlâ suça maruz kalan insanların veya yakınlarının hakları ihlal edilmektedir. Ceza infaz 

kurumlarına giren insanların sayısı maalesef günden güne artmaktadır. Araştırmalara göre, dinî ve ahlakî değer 

eksikliği, okul eğitiminin yetersizliği, aile içi eğitiminin yetersizliği başta olmak üzere caydırıcılık olmaması, 

ekonomik sebepler, korku, çaresizlik, çevresel faktörler, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı, ümitsizlik , 

hayattan beklentisi ve ideali olmama, kontrol edilemeyen öfke, bir anlık gaflet, nefis ve şeytan, adaletin 

olmadığına dair inanç gibi faktörler insanı suç işlemeye iten başlıca sebepler olarak değerlendirilebilir. 

Bu sebeplerden dolayı toplumu oluşturan insanın bir takım iyi vasıflarla, güzel huy ve ahlakla donatılması 

gerekir. Şahsi  menfaatlerini, kişisel çıkarlarını ön plana alanlar, bir bakıma topluma ters düşerler. Bu gibi 

insanlardan oluşan bir toplum, zamanla parçalanıp dağılmaya, en azından güvensizlik havasında boğulmaya 

mahkumdur. Onun için ilahi bir kitap olan Kur'an, ferdi toplumun bir parçası olarak kabul etmiş ve toplumda 

sosyal adalet ve insan haklarının gerçekleşmesi için bu hususta her insanın uyması gereken bazı kuralları 

koymuştur. 

2.1. İslam'ın Sosyal Adalet Anlayışı 

Adâlet kavramının birçok alanda tanımlaması yapılmıştır. Ahlak alanında kullanılan bir terim olarak Adâlet 

“davranış ve hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak” gibi mânalara gelen bir 

masdar-isimdir. Yine aynı kökten bir masdar-isim olan ve “orta yol, istikamet, eş, benzer, misil, bir şeyin 

karşılığı” gibi mânalara gelen adl kelimesi, sıfat olarak kullanıldığında âdil ile eş anlamlı olup aynı zamanda 

Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biridir
1
. 

Adâlet, Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde genellikle “düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe uygun hükmetme, 

doğru yolu izleme, takvâya yönelme, dürüstlük, tarafsızlık” gibi anlamlarda kullanılmıştır. Kur'an, insanları insan 

olarak eşit görmüştür. Bununla beraber, insanlar arasında  mevcut olan bazı farklılıkları çeşitli ayetlerde dile 

getirmiştir. İlim ve fazilet açısından insanlar arasında farklar vardır. Bu hususla ilgili olan bazı ayetlerin meali 

şöyledir: 

"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"
2
 

"Allah sizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir."
3
 

Yaşama şartları bakımından, geçim ve kazanç yönünden de insanlar arasında  farklılıklar vardır. İnsanların bu 

durumu da Kur'an'ın bazı ayetlerinde belirtilmiştir "Allah, rızk konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı."
1
 

                                                           
1
 İlhan ACAR, “Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi” 4, sy 2 (10 Kasım 2015). 

2
 “ez-Zümer, 39/9”. 

3
 “el-Mücadele, 58/11”. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/esma-i-husna
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"Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, kimini 

ötekine derecelerle üstün kıldık."
2 

Aynı zamanda insanların nefislerini kontrol altına alma ve ruhi faziletleri bakımından birbirlerinden farklı 

olduklarını gösteren bazı ayetler de şöyledir: 

"Mü'minlerden - özür sahibi olanlardan başka - oturanlar ile malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler bir 

olmaz. Allah, malları ve canları ile cihat edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı."
3 

"O peygamberler ki, biz onlardan bir kısmını diğerlerinden üstün 

kıldık."
4 

Yukarıda ele alınan ayetlerden anlaşılacağı üzere Kur'an'da insanların; İlim ve fazilet açısından, yaşama şartları 

bakımından, geçim ve kazanç yönünden, nefislerini kontrol altına alma ve ruhi faziletler bakımından yani 

karakter ve ahlaki yönlerden farklı özelliklerde olduğu kabul edilmiştir. Fakat bütün bunların yanında Kur'an, 

insanları insan olarak eşit görmüştür. Fert, aile, toplum, millet, soy ve kabile olarak hiçbirini diğerinden üstün 

kabul etmemiştir. İnsanların zenginliği, mesleği, mevkii, dili, rengi, cinsi, tahsili ne olursa olsun, Kur'an açısında 

hiç kimsenin hiç kimseden üstünlüğü söz konusu değildir. Ancak insanlar birbirlerine karşı hak ve görevlerindeki 

özen ve takvadan dolayı meziyetli ve farklı kabul edilebilirler.
5 

Kur'an, özellikle zengin fakir ayırımının yapılmamasını istemiş, zekat, fitre, fidye ve sadaka ile yardımın 

yapılmasını emretmiş ve fakirlerin hor görülmelerini şiddetle yasaklamıştır. 

2.2. Toplumda Gelir Bağılımında Mevcut Sosyal Duruma Bakış 

Bir ülkede, belirli bir dönemde elde edilen milli gelirin bireyler, toplumsal gruplar, bölgeler veya üretim öğeleri 

arasında dağılımına gelir dağılımı denilmektedir. Tanımından da anlaşılacağı üzere başlıca dört gelir dağılımı 

türünden söz edilebilir. Bunlar bölgesel, sektörel, fonksiyonel ve kişisel gelir dağılımlarıdır. 

2.2.1. Fonksiyonel Gelir Dağılımı 

 Bu gelir dağılımı türü üretim sürecinde ortaya çıkan gelirin, üretim faktörleri arasında dağılımını göstermektedir. 

Üretim sürecine katılan faktör sahiplerinden her biri, üretilen mal ve hizmetlerden; ücret, rant, faiz ve kâr adı 

altında bir pay alırlar. Bu paylar karşılığında yapılan ödemeler üretim faktörü sahiplerinin gelirlerini oluşturur. 

Fonksiyonel dağılım; gelirin özellikle emek sahipleri ve diğer üretim faktörü sahipleri arasındaki dağılımını 

analiz etmek amacıyla kullanılan bir kavramdır. Bunun nedeni, toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan bağımlı 

çalışanların asıl gelirlerinin emek geliri oluşu, yüksek gelirlilerin tamamına yakın bir kısmının ise emek dışı gelir 

elde etmesidir. 

                                                                                                                                                                                                                          
1
 “en-Nahl, 16/71”. 

2
 “ez-Zuhruf 43/32”. 

3
 “en-Nisa 4/95”. 

4
 “el-Bakara 2/53”. 

5
 TURGAY, “Kur’an’da Sosyal Adalet Ve İnsan Hakları”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (1999). 
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Günümüzde sosyo-ekonomik grupların elde ettikleri ücret ve karlar değişmektedir. Yani bir tarım işçisiyle, 

toprak sahibinin geliri değiştiği gibi, holding yöneticisinin yüksek ücret almasına rağmen işçi statüsünde olması 

bu gruplandırmanın sağlıksız olmasına neden olmuştur. Eski dönemlerde ücretlilerle, yüksek gelirliler arasında 

belirgin bir ayrım varken birçok sonucu çıkarmaya yarayan fonksiyonel gelir dağılımı, işlevselliğini yitirmeye 

başlamıştır. 

2.2.2 Kişisel(Bireysel) Gelir Dağılımı  

Kişisel gelir dağılımı, milli gelirin kişiler, tüketici birimleri arasındaki dağılımını gösterir. Kişisel gelir dağılımı 

fertlerin veya hane halklarının elde ettikleri gelirin büyüklüğüne göre bir sıralama gerçekleştirir. İktisat 

literatüründe genel olarak kişisel gelir dağılımı daha yaygın kullanılan bir yaklaşımdır. En yüksek ve en düşük 

gelir grupları arasındaki farklar ve bu eşitsizlik dağılıma yol açan mekanizmalar incelenir. Bu dağılımda ülke 

nüfusu genelde beş eşit gruba ayrılır. Nüfusun % 20’sini temsil eden her bir gruba düşen gelir hesaplanarak hane 

halkının yüzde dağılımı karşılaştırılır. Fonksiyonel gelir dağılımında olduğu gibi üretim faaliyetleri hesaba 

katılmamakta, sadece milli gelirden alınan pay hesaplanmaktadır. (Uysal, a.g.e, s. 250). 

2.2.3 Sektörel Gelir Dağılımı  

Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin ulusal gelirden aldıkları paylar, bunların uzun dönemdeki durumları, 

devletin hangi sektörler aleyhine ve hangi sektörler lehine ulusal gelirin dağılımını etkilediğini gösterir. Ulusal 

gelir dünyanın hiçbir ülkesinde fertlere eşit olarak dağılmamıştır. 

2.2.4 Bölgesel Gelir Dağılımı  

Bir ülke sınırları içerisinde elde edilen gelirin coğrafi olarak dağılımını göstermektedir. Ülke coğrafyası 

içerisinde bazı bölgeler gelirden daha fazla pay alırken kimi bölgeler gerekli payı alamamakta ve geri 

kalmaktadır. Bölgesel gelir bölüşümü bir ülkedeki elde edilen gelirden, farklı bölgelerde yaşayan insanların ne 

kadar pay aldıkları gösterilmektedir. 

 Gelir dağılımını sınıflandıran dört açıklamanın hiçbiri birbirinden bağımsız değildir. Birinde gerçekleşen 

değişim, diğerlerini de etkilemektedir. Fonksiyonel gelir dağılımı ekonominin sektörel yapısına bağlıyken, 

sektörel olarak ekonominin durumu bölgesel gelir dağılımını ortaya çıkarmaktadır. Kişisel gelir dağılımı da 

bunların sonuçlarına göre şekillenmektedir. Bu çok yönlü ilişki ülkenin sosyal politika üretirken, planlama 

yaparken ve özellikle uzun vadede gelir dağılımı eşitliğini sağlamaya çalışırken göz önünde tutması gereken bir 

durumdur.
 

2.2.
 
5. Gelirin Yeniden (İkincil) Dağılımı  

Gelirin yeniden dağılımı, devletin bireylerin üretimden elde ettikleri ilk gelir ile nihâi gelirleri arasında fark 

meydana getirmesi olayıdır. Bu anlamda, devletin aldığı her karar, yaptığı her harcama ve elde ettiği her gelir, 

gelir dağılımına bir müdahaledir. Yeni vergilerin konulması, mevcut vergilerin oranlarının değiştirilmesi, kamu 

harcamalarının miktar ve bileşiminin değiştirilmesi, regülasyon uygulamaları, taban fiyatlarının belirlenmesi, 
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tarımsal destekleme kapsamının belirlenmesi, asgari ücretin belirlenmesi vb. uygulama ve kararlar, gelir 

dağılımının değiştirilmesi ile sonuçlanmaktadır. Ancak, devletin gelir dağılımında değişiklikle sonuçlanan tüm 

uygulamalarında, yoksul kesimin durumunu dikkate alarak, mümkünse gelir eşitsizliğini azaltmaya çalışması, 

sosyal devlet anlayışının bir gereğidir.
1 

3. KUR'AN'DA YER ALAN ZEKAT KAVRAMININ SOSYAL  ADALETİN 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE KATKISI 

Sosyal Adalet mefhumu çok geniş anlam muhtevasına sahiptir. Sosyal adalet kavramı, toplumu oluşturan 

fertlerin bir ayrım veya ayrıcalığı olmaksızın devletin sunduğu eğitim, sağlık, kamu hizmetleri gibi imkanlardan 

eşit veya dengeli yararlanmaktan tutun bireysel gelir dağılımda fertler arasında dengenin sağlanmasını ve 

dahasını muhtevidir. Zekatın, sosyal adaletin gerçekleştirilmesinin gerekliliklerinden biri olan  gelir dağılımında 

fertler arasında dengenin sağlanmasına büyük katkısı vardır. 

Kur'an, bireysel gelir dağılımında alt gelir grubunda olan toplumun fertlerini koruma altına alan, onları tüketen-

yardıma muhtaç olma durumundan üreten-yardım eden statüye, orta ve üst gelir grubuna dahil etmeye katkı 

sağlayacak zekat mefhumunu getirmiştir.  

Kuran'ı Kerim'de namazdan sonra en çok bahsedilen ibadetlerin başında gelen zekat vermek ve infak etmekle 

ilgili birçok ayet bulunmaktadır.  

3.1. Kur'an-ı Kerim’de Zekât Kavramı 

İslam’ın beş şartından biri olan zekât, mali bir ibadettir, hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Zekât, malın 

belirli bir bölümünü Müslüman olan fakire vermek demektir. Zekâtı verme zamanı gelince geciktirilmeden 

yerine getirilmesi gerekir. Özürsüz olarak zekâtını geciktiren günahkâr olur. 

Sözlükte “artma, arıtma; övgü ve bereket” mânalarına gelen zekât, terim olarak Allah'ın, Kur’an’da belirtilen 

sınıflara sarfedilmek üzere dince zengin sayılan kişilerin mallarından belirli bir payın alınması işlemini ifade 

eder. Sadaka kelimesi de terim olarak zekâtla eş anlamlıdır.
2
 

Zekât hakikaten ve hükmen çoğalma kabiliyeti olan, sahibi tarafından meşrû yollardan kazanılan mallardan 

alınan ve lâyık olanlara bir yardım anlamı taşıyan bir ibadettir.Dinimiz, toplumun huzur ve mutluluğuna büyük 

önem vermiş, bunu gerçekleştirmek için de birtakım esaslar koymuştur. Bunlardan birisi de zekâttır. Dinimiz 

zekâtı farz kılarak zenginlere mallarının ve paralarının belirli bir bölümünü her yıl muntazam bir şekilde fakirlere 

vermelerini emretmiştir. Zekât, yapılıp yapılmaması kişinin isteğine bırakılmış bir yardım değil, fakirin hakkı ve 

zenginin yerine getirmesi gereken mecburi bir görevdir.
3
 

Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: 

                                                           
1
 Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN, “TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2, sy 59 (2010). 

2
 “ZEKÂT”, TDV İslâm Ansiklopedisi, erişim 18 Aralık 2022, https://islamansiklopedisi.org.tr/zekat. 

3
 “islam-ilmihali.pdf”, erişim 18 Aralık 2022, https://www.diyanet.dk/uploads/2021/09/islam-ilmihali.pdf syf 291. 
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ائِِل َواْلَمْحُرومِ   ۪ٓي اَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللس ۪ٓ ".Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır"  َوف 
1
 

Zekâtın, İslam’ın beş şartı arasında yer alması ve Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde namazla birlikte zikredilmesi 

onun dinimizde ne kadar önemli bir ibadet olduğunu gösterir. İslam’ın, toplumun dertlerini tedavi etmek ve 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere getirdiği esaslardan birisi olan zekât, bir sosyal yardımlaşma sistemidir. 

Zekât ve diğer yardımlaşma şekilleri, zengin ile fakir arasında servet farkından doğabilecek dengesizlikleri 

gidererek toplumda huzurun tesis edilmesini sağlar. Kur’an-ı Kerim’de konu ile ilgili olarak şöyle buyruluyor: 

 Ta ki bu mal, içinizden zengin olanlar arasında elden ele dolaşan bir servet hâline“ َكْي ََل يَُكوَن دُولَةً بَْيَن اَْلَْغِنيَ۪ٓاِء ِمْنُكْم  

gelmesin.”
2
 

Zekât kelimesinin sözlük anlamlarından birisi de “temizlemek”tir. Zekât, zenginin malını fakirin hakkından 

temizlediği gibi, kalbini de cimrilikten temizler ve günahlardan arınmasına vesile olur. Nitekim Kur’an-ı 

Kerim’de yüce Allah, 

يِهْم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم   ُرُهْم َوتَُزك    Onların mallarından, onları kendisiyle (!Ey Muhammed)“ ُخذْ ِمْن اَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطه ِ

arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka ( zekât) al ve onlara dua et...”
3
 buyurarak bu gerçeği bildirmiştir. 

Zekât, malı bereketlendirir, büyümesini ve çoğalmasını sağlar. Zekâtını vermek suretiyle fakirlere yardım 

edenlerin mallarının arttığı bilinen bir gerçektir. Bunda, sevindirilen fakir gönlünün büyük rolü olduğunda şüphe 

yoktur. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyruluyor:   ُا اَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو يُْخِلفُه  Siz Allah için ne verirseniz, Allah onun“ َوَم۪ٓ

yerine (daha iyisini) verir."
4
 Allah Teala bu ayette, verilen zekâtın yerine onun karşılığını vereceğini vaad 

etmiştir. 

İslam dini, bütün Müslümanları tek bir vücut gibi kabul eder. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:“Bütün 

müminler bir kişi gibidirler, birinin başı ağrırsa bedenin diğer uzuvları da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli 

hastalığa tutulur.”
5
  

Zekâta “sadaka” da denilmektedir. Sadaka, sadık olmak manasını ifade eder. Buna göre zekât, bir Müslümanın 

Allah’a kullukta sadık ve samimi olduğunu gösteren bir ibadettir. Tek bir vücut olarak kabul edilen toplumda 

Müslümanlardan biri herhangi bir sıkıntı ile karşılaşırsa, o toplumun organları durumunda olan diğer 

Müslümanlar aynı sıkıntıyı hisseder ve onu gidermeye çalışır. Toplumun en düşkün ve yardıma muhtaç kesimini 

gözetmek ve bu sosyal rahatsızlığı gidermek zenginlere verilen bir görevdir. Bir toplumda geçimini temin 

edemeyip çaresizlik içinde kıvranan boynu bükük fakir insanlar varken, servet içinde yüzen varlıklı kimselerin 

bunlarla ilgilenmemesi nasıl düşünülebilir?  

Yaşadığı ülkenin huzur ve güveni sayesinde kazanıp zengin olan bir insan, biriktirdiği servetin üzerine kapanıp 

toplumun dertlerine nasıl ilgisiz kalabilir? Onların dertleri ile ilgilenmek varlıklı kimselerin hem görevidir, hem 

                                                           
1
 “ez-Zariat 51/19”. 

2
 “el-Haşr 59/7”. 

3
 “et_Tevbe 9/103”. 

4
 “es-Sebe 34/39”. 

5
 "Muslim, 67". 
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de olgun mümin olmanın ölçüsüdür. Yaşadığı toplumun dertleri ile ilgilenmeyenler hakkında Peygamberimiz 

şöyle buyuruyor: “Komşusu aç iken tok yatan, mümin değildir.”
1
 

Bizi yaratan ve yaşatan Allah, bize nasıl pek çok nimetler vermişse, biz de bunların bir bölümünü yoksul ve 

muhtaçlara vererek onların sıkıntılarını gidermekle görevliyiz. Varlıklı Müslümanlar zekâtlarını muntazam bir 

şekilde ihtiyaç sahiplerine verdikleri takdirde toplumu huzursuz eden sosyal bir rahatsızlığı tedavi etmiş ve 

böylece Allah’ın rızasını ve insanların sevgisini kazanmış olurlar. Ve böylece herkesin birbirine sevgi ve saygı 

ile davrandığı, karşılıklı olarak güven duyduğu, kıskançlıkların ortadan kalktığı ve sosyal dayanışmanın en güzel 

bir şekilde uygulandığı huzurlu bir toplum meydana gelmiş olur. 

3.2. Zekât Vermekle Sorumlu Olan Mükellef Açısından Zekat Yükümlülüğü 

Zekat mükellefi olmak için, hem zekatı ödeyecek şahsı hem de zekat malını ilgilendiren bazı şartlar vardır. 

3.2.1 Zekat Yükümlüsü İle İlgili Olanlar 

  Mal Sahibinde Bulunması Gereken Şartlar  

1. Müslüman olmak. 

2. Ergenlik çağına gelmiş olmak. 

3. Akıllı olmak. 

4. Hür olmak. 

5. Malının tutarı kadar borcu olmamak veya borcu çıktıktan sonra, kalan malı nisap miktarından az olmamak. 

Müslüman olmayanların, ergenlik çağına gelmemiş çocukların (Şafiilere göre çocukların ve delilerin mallarından 

da zekât verilmesi gerekir. Bu görevi velileri yerine getirir.), deliler ve hürriyeti elinde olmayan kölelerin zekât 

vermeleri farz değildir. Elinde nisap miktarı veya daha fazla malı olduğu hâlde malı kadar veya daha fazla borcu 

olan kimse de zekât vermekle mükellef değildir. 

3.2.2 Zekat Malı İle İlgili Olanlar  

a-Malın tam mülk olması. 

Yani, malın hem kendisi hem de menfaati, sahibinin yetki ve tasarrufu altında bulunmalıdır. Buna göre, şahsın 

hukuken malik olmadığı mallara zekat gerekmeyecektir. Örneğin, buluntu mala zekat ödenmez. Hırsızlık malına 

da zekat gerekmez. Çünkü, bu mal hukuken hırsızın mülkiyetine geçmez, hırsız da ona malik olamaz.  

b-Malın artıcı ( nâmî ) olması. 

Yani, zekat malı, hakikaten ya da hükmen artarak, sahibine ekonomik kar sağlamalıdır. Buna göre, şahsa maddi 

bir kazanç sağlamayan, ancak kendilerinden yararlanmak ve hizmette kullanmak için elde bulundurulan 

mallardan zekat ödenmeyecektir.  

c-Malın aslî ihtiyaçlardan fazla olması. 

                                                           
1
 “Buhârî, Edebü’l-Müfred, 52; Hâkim, Müstedrek, II, 12”. 
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Şahsın aslî ihtiyaçları için edindiği mallar zekattan muaf tutulmuştur. Bazı hukukçular, malın nâmî olması 

şartının içinde bu şartın mevcut olduğu düşüncesiyle, bunu ayrı bir şart olarak ileri sürmemişlerdir. Ancak, 

Hanefi kaynakları bu şartı açıkça ve ayrı bir şekilde ele almışlardır. Aslî ihtiyaçlar ( havâic-i asliyye ) ; bireyin 

yaşamı için zorunlu olan yiyecek, içecek, tedavi ve diğer kullanım amaçlı bulundurulan aletlerden oluşmaktadır. 

Kişinin sahip olduğu malvarlığı, aslî ihtiyaç maddelerinden fazla olup, bu mallar artıcı ( nâmî ) olma özelliğini de 

taşıyorlarsa, bunlar zekata tabidir. Nitekim bir ayette, zekatın fazlalık olan maldan verileceği ifade edilmiştir: “ 

Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. Onlara artanı ( aslî / temel ihtiyaç maddelerinden fazla olanı ) infak 

etmelerini söyle...” 

Aileler için temel ihtiyaç maddeleri, zaman içinde, hem sayı hem de özellik açısından, değişme gösterebilirse de, 

yapay ihtiyaçları ve lüks sayılan kullanım malzemelerini de asli ihtiyaç kalemine ilave ederek, zekattan muaf 

olan mal kapsamını genişletmek, İslam’ın zekattan hedeflediği sonuçlara ulaşmayı zorlaştıracaktır. Nitekim, aile 

reisinin, aile bireylerinin geçimini sağlarken, “ma’ruf” a uymasının istenmesi, temel ihtiyaçların, sosyal çevreye 

ve ekonomik düzeye göre karşılanması gerektiğini gösterir.  

d-Malın nisap ölçüsünde olması. 

Malın aslî ihtiyaçlardan fazla olması yanında, bu mal varlığının belli ölçüde olması gerekmektedir. Mal 

varlığının türüne göre bu ölçü değişmektedir. Hz. Peygamber tarafından belirlenmiş olan nisap miktarları, bir 

nevî dinen zengin sayılmanın ölçüleri olmakta, bu miktardan az mal varlığına sahip olanlar zekat ödemekle 

yükümlü tutulmamaktadırlar. Buna göre, temel ihtiyaç mallarının dışında, 81 gr altın ( 20 miskal) , 560 gr gümüş 

(200 dirhem)23 , 40 koyun, 30 sığır ve 5 deve ya da bunlar karşılığı ticarî mala, 650 kg ( 5 vesk ) toprak ürününe 

sahip olan, bunlardan zekat ödemek durumundadır. Bu değerler, bugüne kadar İslam alimleri tarafından 

benimsenmiş bir kriter olmakla birlikte, günümüz dünyasında, Hz. Peygamber zamanındaki nisap tespitinin 

aynıyla korunmasının gerekli olup olmadığı tartışılmakta, bunun sonucu olarak ise, günümüz şartlarında, asgari 

geçim indeksi ve benzeri indeksler yardımıyla, zenginlikte kriter alınacak ölçünün tespit edilmesi yönünde farklı 

görüşler savunulmaktadır. Konu aynı bağlamda, Diyanet İşleri Başkanlığının  18 Mayıs 2002 İstanbul'da tertip 

ettiği "Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı'nda" da tartışılmış olup, konunun detaylı bir şekilde ele alınması 

için, ileriki dönem toplantılarında tekrar ele alınmasına karar verilmiştir. 

e-Malın borç karşılığı olmaması. 

 Bireyin mülkiyetindeki malın, borç karşılığı olarak elde bulunmasının zekat ödemeyi engelleyip engellemediği 

tartışmalı bir husustur. Ancak, çoğunluğu oluşturan alimler, borcun ödenmesi halinde, eldeki mal varlığının, 

nisap altında kalacak olması durumunda, bu şahsın zekatla yükümlü olmayacağını belirtmişlerdir. Öte yandan, 

yine çoğunluk, ziraî mahsüllerin zekatında, sahibinin borçlu bulunmasının, ödenecek olan zekatı 

engellemeyeceğini. 

f- Malın üzerinden bir yıl geçmiş olması. 
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 Toprak ürünleri dışındaki malların zekatında bu şart geçerli olduğundan, onlardaki zekat yıl sonunda 

verilmektedir. Toprak ürünlerinin zekatında ise, bu şart geçerli olmadığından, bunların zekatı, hasat 

edildiklerinde ödenmelidir.
1
 

Bir Müslüman'ın zekat vermekle sorumlu olması için yukarıda zikrettiğimiz hem zekatı ödeyecek şahsı hem de 

zekat malını ilgilendiren şartları incelediğimizde zekat vermek durumunda olan mal sahibinin vermesi gereken 

zekat miktarı, onun mali gücünden ciddi oranda bir şey eksiltmeyecek miktarda olduğu anlaşılmaktadır. Kur'an 

fakiri koruma altına almak, asli ihtiyaçlarını karşılaması ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak için dinen 

zengin sayılan mükellefi zekat vermekle sorumlu tutarken, zekatla ilgili mükellef , mal ve verilecek zekat mitarı 

ile ilgili ortaya koyduğu esaslar mal sahibini de mağdur etmemektedir. 

3.3. Kur'an-ı Kerim’deki Zekat Mefhumunun Hz. Peygamber Tarafından Uygulanmasına Bakış 

Hz. peygamber Mekke’ de bulunduğu dönemde zekât isteğe bağlı ve kişinin hür iradesine bırakılmış bir hayır 

sadaka veya ihsandan ibaret idi. Ayrıca bu hayır ve ihsanın belli bir ölçüsü ve özel bir kanunu yoktu. Bunun 

sebebi de Hz. Peygambere inananların sayısının az oluşu ve o ortamda vergilerin düzenlenmesine ihtiyaç 

gösteren bir durumun olmaması idi. Fakat Medine dönemine gelindiğinde sosyal şartların değişmesi ve 

Müslümanların devlete kavuşması ile zekât vergisi hicretin 2. yılında farz kılınmıştır  

Yine bu dönemde zekâtın kurum olarak temelleri atılmış, kim tarafından ve nasıl toplanacağı, kimden, ne kadar 

alınacağı toplama zamanı, merkeze nakli, toplanan zekâtın nerede ve kim tarafından korunacağı, kimlere ve ne 

şekilde dağıtılacağı kesin bir şekilde belirlenmiştir. Ve tarafların hiçbir şekilde haksızlığa uğramaması veya 

uğratılmaması için Hz. Peygamber tarafından titizlikle takip edilmiştir. 

 Hz. Peygamber döneminde zekât devletin mali yapısının temel taşıdır. Toplanan zekâtlarla kamu harcamaları 

karşılanmış, ordunun ihtiyaçları giderilmiş ve ihtiyaç sahipleri korunup gözetilmiştir. Burada zekât, gayr-i 

müslimlerden alınan vergilere karşılık Müslümanların devlete ödedikleri ibadet niteliğindeki bir tür vergidir. 

Öşür ve humus ta zekât kavramı çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Hz. Peygamber devletin mali yapısının temel taşı olan zekât kurumuyla ilgili olarak şu düzenlemeleri yapmıştır: 

 - Zekâta tabi olan mallar belirlenmiştir ki onlar Müslümanların sahip oldukları mallardır. 

- Zekâta tabi olan mallardan hangi oranda vergi alınacağı belirlenmiştir.  

- Zekâta tabi olan malların nisap miktarı belirlenmiştir. 

- Zekâta tabi olan malların toplanma zamanı belirlenmiştir. 

- Zekâtın düzenli bir şekilde toplanması için görevliler atanmıştır. 

- Toplanan Zekât kayıt altına alınmış, korunmuş ve Kur’an’da belirtilen yerlere dağıtılmıştır.
2
  

3.4. Zekât Alan İhtiyaç Sahibi Açısından Zekatın Önemi Ve Sosyal Adaletin Gerçekleştirilmesine Katkısı 

                                                           
1
 “islam-ilmihali.pdf, syf 291-293". 

2
 "Yahya DEMİRHAN, Zekâtin Toplanmasinda ve İzlenen Yol, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 

Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı”. 
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İslam ekonomisi ya da İslamî ekonomi, Müslüman bilim insanları tarafından "İslam din ve gelenekleri ile uyumlu 

bir ekonomik düzeni teşvik olarak" tanımlanır. İslam'da insan mutlak anlamda özgür değildir. Dolayısıyla insan, 

diğer alanlarda olduğu gibi ekonomiyle ilgili faaliyetlerinde de Allah’ın koyduğu sınırlara uymak zorundadır. 

İslam faizi (riba, paradan para kazanma) ve gararı (risk almadan para kazanmayı), kumarı ve ticarette aldatmayı 

yasaklar. Belli miktarda (nisap) zenginlerden mallarının bir kısmını (40'ta 1) fakirlere zekat olarak vermeyi 

zorunlu kılar. Faiz ve gararın yasaklanması ile parası olanın çalışmadan para kazanması engellenmiş ve kazanç 

emeğe dayalı hale getirilmiştir. 

Klasik İslâm kültüründe özel mülkiyet açıkça kabul edildiği gibi fıkıh doktrinleri de özel mülkiyet esası üzerine 

kuruludur. Kur’ân-ı Kerîm’deki ilke ve hükümlerle Hz. Peygamber’in söz ve uygulamaları bu sonucu hazırlayan 

meşruiyet temellerinin başında gelir. İslâm’ın zuhurunda Mekke güvenli bir ticaret merkeziydi ve bu toplumda 

özel mülkiyet ilkesi hâkimdi. İslâmiyet diğer birçok konuda olduğu gibi mülkiyet anlayışında, mülkiyetin 

kazanılması ve kullanılmasıyla ilgili ahlâkî telakkilerde ciddi değişiklikler gerçekleştirmekle birlikte özel 

mülkiyet temeline dokunmamıştır. 

Her toplumda fakir ve zenginlerin olması bir bakıma kaçınılmazdır. Kaçınılmaz ve doğal olmayan, aralarında 

ekonomik uçurumlar derinleşen sosyal sınıfların var olmasıdır. İslam bütün mali kurumlarını seferber ederek 

öncelikle toplumda sosyal sınıfların doğuşunu önlemek ister. Bu önleyici tedbirler arasında zekât en önemli 

konuma sahiptir. 

Kur'an'da Tevbe suresinin 60. ayeti şöyledir:"Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, 

düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, âzat edilecek köleler, 

borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve 

hikmetle yönetmektedir".
1
 

Bu ayette Zekâtın farz oluşundan, kapsamından ve yükümlülerinden söz edilmemiş, sadece zekâtın harcama 

kalemleri sıralanmıştır. Tamahkârlıkları sebebiyle Hz. Peygamber’in dahi adaletinden kuşku duyacak kadar 

bayağılaşan bir kısım münafıklar veya haksız istekleri ve serzenişleriyle Resûlullah’ı üzen kimseler, Tevbe 

suresinin  58-59. âyetlerde eleştirildikten sonra burada, bir taraftan zekât gelirlerinin Resûlullah tarafından 

gelişigüzel dağıtılmadığına işaret edilmekte diğer taraftan da müslümanlara bunların harcama yerleri ayrı ayrı 

gösterilmektedir.
2
 

Tevbe 60. ayette zekatın sarf yerleri dikkatle incelendiğinde neredeyse yardıma muhtaç bütün sınıfları kapsadığı 

anlaşılmaktadır.  

Gelir seviyesi hayatını idame ettiremeyecek seviyede düşük olan fakirler ve yukarıda sayılan zümreler açısından 

zekat almanın onlara yararı çok yönlüdür. Bu yararlardan bir kısmı şunlardır:  

                                                           
1
 “et-Tevbe 9/60”. 

2
 Kur’an Yolu Tefsiri, c. 3, syf 23-27. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Faiz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nisap
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zekat
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Yukarıda sayılan yardıma muhtaç zekat alan zümrelerin eline geçen para her şeyden önce onların havaic-i asliye 

denilen temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağından insan onurunu geliştirir.  

Zekat ile ihtiyaç sahibine tüketen, başkalarının yardımına ihtiyaç duyan, insan onurunu inciten  alttaki (alan) el 

olma statüsünden üreten, üstteki (veren) el olma konumuna yükselmesi için bir fırsat da sunulmuş olur. 

İhtiyaç sahibi olan insanın kendisinin ve ailesinin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesine, asli ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesine imkan sağlar ve zekat olarak aldığı yardım fakir insanın zengine karşı öfke, kin, nefret gibi 

duygular beslemesine engel olur.  

Ayrıca fakirle zengin arasında sınıfsal çatışmanın ve anarşinin oluşmasının önüne geçilmiş ve toplumsal barış ve 

huzur ortamının oluşmasına katkı sağlar. 

Zekat mefhumunu, John A. Ryan'ın sosyal adalet tanımında ifade ettiği "toplumun bir üyesi olarak kabul edilen 

bireylerle toplum arasındaki sosyal ilişkilerin ortaklaşa iyinin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenmesine" en 

güzel örneklerden biri olarak değerlendirebiliriz. 

4. SONUÇ 

Bir toplumun bireyleri arasında ortak yüce ideallerin gerçekleşmesi ve her zaman hayata geçirilmesi isteniyorsa, 

bireyler ve gruplar arasında ekonomik anlamda belirli bir standartlaşma olmalı, sosyal sınıflar oluşmamalıdır. 

Her toplumda fakir ve zenginlerin olması bir bakıma kaçınılmazdır ve bu İslam'ın kabul ettiği bir gerçektir. 

Kaçınılmaz ve doğal olmayan, aralarında ekonomik uçurumlar derinleşen sosyal sınıfların var olmasıdır. İslam, 

bütün mali kurumlarını seferber ederek öncelikle toplumda sosyal sınıfların doğuşunu önlemek ister. Bu önleyici 

tedbirler arasında zekât en önemli konuma sahiptir ve İslam’ın sosyal dayanışma sisteminin bir bölümüdür.  

Zekâtın oluşturduğu sosyal dayanışma sistemi zekat veren mükellefi mağdur etmezken ve insanın mülk edinme 

hakkını kısıtlamazken yeme, içme, barınma gibi alanlarda muhtaç olan herkese ihtiyacını karşılamaya yetecek 

kadar yardım sağlamaktır. 

Devlet, vatandaşlarına hizmet olarak sunduğu (sunması gerektiği) güven içinde yaşama, eğitimde fırsat eşitliği, 

adil yargılanma, sosyal yardımlardan ve sağlık imkanlarından yaralanma, kamuda ehliyet ve liyakat esasına göre 

istihdam... gibi hak ve imkanlardan toplumun fertlerinin eşit veya dengeli bir şekilde istifade edebilmelerine 

imkan sağlayacak bir sistemi hayata geçirmeyi hedefler. 

Bu sayılanlarla birlikte Hz. Peygamber'in devletin mali yapısının temel taşı olan zekât kurumuyla ilgili olarak 

yukarıda zikrettiğimiz düzenlemeleri ve hayata geçirdiği sistemin bir benzeri günümüzde devlet tarafından 

kurumsal yapı şeklinde hayata geçirilmesinin isabetli olacağı kanaati hasıl olmuştur.  

Devlet tarafından bu kurumsal yapı ile ihtiyaç sahibi vatandaşları kayıt altına alarak, gönüllülük esasına göre 

zekat veren vatandaştan aldığı zekatı toplanan bölgedeki ihtiyaç sahiplerini önceleyerek, bölgesel ve ülke 

genelinde Tevbe suresinin 60. ayetinde sayılan ilgili yerlere dağıtımının yapılması durumunda devlete olan 

güvenle hem vatandaşların zekat bilinci ve zekat vermeye katılım artmış olacak hem de devlete ekstra bir mali 
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yük oluşturmadan ihtiyaç sahiplerine dengeli yardım ulaşmış ve toplumumuzda ekonomik anlamda sosyal 

adaletin tesisine büyük katkı sağlanmış olacaktır.  
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ÖZET 

Sağlıklı olmak adına maliyeti düşük, kaliteli, kısa sürede sonuç alabilecekleri ve insanların bu yönelimlerine 

cevap verebilecek imkânların dünya ülkeleri arasında eşit şekilde dağılmaması, sağlık turizminin gelişmesinde 

önemli bir etken olabilmektedir. Buna bağlı olarak sağlık turizm sektörü, bireylerin sağlıklı yaşam talepleri 

doğrultusunda sınırları aşan hareketlilik olgusuna doğru eğilim göstererek, dünya ekonomisinde önemli bir 

endüstri haline dönüşmektedir. Bu bağlamda, yaşadıkları ülkelerde yasal olmayan bazı medikal işlem ve tedaviler 

için bu sağlık hizmetlerinin yasal olduğu ülkelere yolculuklar yapılmaktadır ve bu kavram “yasa aşan sağlık 

turizmi”  olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışma kapsamında, literatürde yasa aşan sağlık turizmi kavramı 

içerisinde yeralan uygulama şekillerinin araştırılması, dünyada ve Türkiye’de uygulama şekillerinin belirlenmesi 

ve konu ile ilişkili lieratüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla 30.11.2022 tarihi itibariyle “sağlık 

turizmi, diaspora turizmi, yasa aşan turizm” anahtar kelimeleri kullanılarak açık erişim siteleri ve yazılı metinler 

doküman analizi yöntemi ile taranarak ikincil kaynaklardan veriler elde edilmiş ve bulgular değerlendirilerek 

yorumlanmıştır. Bulgulara göre; dünya genelinde yasa aşan sağlık turizmi çeşitleri arasında; organ nakli turizmi, 

ilaç (uyuşturucu) turizmi, üreme turizmi ve yardımcı üreme uygulamaları, yumurta ve embriyo bağışı, taşıyıcı 

annelik kavramı, kürtaj turizmi, intihar ya da ötanazi turizmi, cinsiyet değişim operasyonları ve kadın sünneti 

uygulamalarının yeraldığı belirlenmiştir. Bu uygulamaların büyük bir bölümünün ülkemizde yasal olmadığı, 

istatistiksel verilerin oluşmamasına karşın üreme turizmi kapsamında farklı ülkelere gidildiği, bunun dışında tüp 

bebek, kürtaj uygulamaları ve cinsiyet değişim operasyonlarının yasal, ucuz ve kaliteli sağlık hizmeti 

sunmasından dolayı Türkiye’nin tercih edilen ülkeler arasında yer aldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, hukuksal 

olarak yasaklanmasına karşın tıbbi açıdan kabul edilmiş yöntem ve tekniklerin önemli riskler taşımasına rağmen 

bazı ülkelerde yasal olarak yapılabiliyor olması, ülkelere yönelik hasta hareketliliğini artırdığı bilinmektedir. 

Bununla birlikte sağlık turizminin tüm bileşenleri kapsamında ortaya çıkan ve çıkabilecek ve de hastayı birebir 

ilgilendiren yasal ve etik problemlerin belirlenmesi, çözüm yöntemlerinin araştırılması ve zaman kaybetmeden 

gerçekçi yasal düzenlemelerin yapılması veya güncellenmesi zorunludur.  

Anahtar Kelimeler: Diaspora Turizmi, Sağlık Turizmi, Yasa Aşan Turizm 
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INVESTIGATION OF CIRCUMVENTION TOURISM CONCEPTS IN THE SCOPE OF HEALTH 

TOURISM 

 

ABSTRACT 

In order to be healthy, the fact that the opportunities that are low in cost, high quality, can get results in a short 

time and that can respond to these tendencies of people are not evenly distributed among the countries of the 

world can be an important factor in the development of health tourism. Accordingly, the health tourism sector is 

turning into an important industry in the world economy by showing a tendency towards the phenomenon of 

mobility that crosses borders in line with the healthy life demands of individuals. In this context, trips are made 

to countries where these health services are legal for some illegal medical procedures and treatments in the 

countries they live in, and this concept is described as "circumvention tourism ". Within the scope of this study, it 

is aimed to investigate the application forms included in the concept of transnational health tourism in the 

literature, to determine the application forms in the world and in Turkey, and to contribute to the literature related 

to the subject. For this purpose, as of 30.11.2022, using the keywords "health tourism, diaspora tourism, 

circumvention tourism ", online websites and written texts were scanned by document analysis method and data 

were obtained from secondary sources and the findings were evaluated and interpreted. According to the 

findings; Among the types of circumvention tourism at the world; organ transplant tourism, drug (drug) tourism, 

reproductive tourism, egg and embryo donation, the concept of surrogacy, abortion tourism, suicide or euthanasia 

tourism, gender reassignment operations and female genital mutilation practices. It has been determined that 

most of these practices are not legal in our country, that despite the lack of statistical data, they go to different 

countries within the scope of reproductive tourism, apart from this, Turkey is among the preferred countries due 

to the fact that in vitro fertilization, abortion practices and sex change operations provide legal, cheap and high 

quality health services. As a result, it is known that medically accepted methods and techniques, which are 

legally prohibited, can be made legally in some countries, although they carry significant risks, increasing patient 

mobility towards countries. However, it is imperative to determine the legal and ethical problems that arise or 

may arise within the scope of all components of health tourism, and that directly concern the patient, to 

investigate the solution methods, and to make or update realistic legal regulations without wasting time. 

Keywords: Circumvention Tourism, Diaspora Tourism, Health Tourism  
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ÖZET 

Ortodontik tedavi, dentofasiyal anomalinin meydana gelmesinin engellenmesi, oluşmuş anomalinin tedavisi ve 

tedavisi tamamlanmış mevcut durumun korunması esasına dayanmaktadır. Tedavi esnasında dişlere uygulanan 

optimal kuvvetler aracılığıyla dişlerde hareket oluşmaktadır. Ortodontik diş hareketi, ortodontik kuvvet 

karşısında fizyolojik dengeyi sağlamak için dentofasiyal yapılarda oluşan biyolojik cevap olarak 

tanımlanmaktadır. Kökün etrafını çevreleyen periodontal ligament ve alveolar kemikte gerçekleşen remodeling 

olayları ortodontik diş hareketinin oluşmasını mümkün kılar. Bu olayların gerçekleşmesinde birçok hücre ve 

sitokin rol alır. Diş hareketinin istenilen seviyede gerçekleşebilmesi, dokularda hasar oluşturmaması için 

uygulanan kuvvetin büyüklüğü çok önemlidir. Diş hareketi için gerekli olan optimum kuvvet kapiller kan 

basıncına eşit olmalıdır. Bu değerden daha düşük kuvvetler dokuda değişiklik oluşturmazken, daha yüksek 

değerdeki kuvvetlerin dokuda nekroz oluşturduğu bildirilmiştir. Ortodontik diş hareketi, anatomik ve fizyolojik 

birçok faktörün etkili olduğu, yavaş ilerleyen bir süreçtir. Bu sebeple ortodontik tedaviler uzun süreli tedavilerdir. 

Ortodontik tedavinin uzun sürmesi; hasta kooperasyonunun olumsuz etkilenmesi, periodontal hastalıkların 

görülmesi, beyaz nokta lezyonlarının oluşma ihtimali ve kök rezorpsiyonları oluşumu gibi birçok istenmeyen 

durumun ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle tedavi sırasında ortodontik diş hareketinin 

hızlandırılması ve ortodontik tedavi süresinin kısaltılması için çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bölgesel uyarıcı 

bir müdahale sonucu hücresel aktivitenin hızlandırılmasıyla dokunun iyileşme kapasitesinin artırılması bölgesel 

hızlandırıcı fenomen [regional acceletory phenomena (RAP)] olarak tanımlanmıştır. Ortodontik diş hareketinin 

hızlandırılmasında, cerrahi ve cerrahi olmayan uygulamalar olmak üzere çok sayıda teknik kullanılmaktadır. 

Cerrahi teknikler daha çok geçmiş dönemde tercih edilen tekniklerdir. Çünkü invaziv cerrahi yöntemler, diş 

hareketini hızlandırıcı etkilerine rağmen rutin olarak uygulanmaları hem hasta hem de hekim açısından zordur. 

Ortodontik diş hareketini hızlandırmak için kullanılan tüm tekniklerin, klinik etkinliklerini kesin olarak 

belirlemek için geniş çaplı ve uzun dönem kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hızlandırılmış diş hareketi, ortodontik diş hareketi, optimum kuvvet 
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ORTHODONTIC TOOTH MOVEMENT ACCELERATION METHODS 

ABSTRACT 

Orthodontic treatment is based on preventing the occurrence of dentofacial anomalies, treating the anomaly that 

has already occurred, and maintaining the existing condition after the treatment has been completed. During the 

treatment, movement of the teeth occurs through the optimal forces applied to the teeth. Orthodontic tooth 

movement is defined as the biological response that occurs in dentofacial structures to provide physiological 

balance in the face of orthodontic force. Remodeling events in the periodontal ligament and alveolar bone 

surrounding the root make orthodontic tooth movement possible. Many cells and cytokines play a role in the 

realization of these events. The magnitude of the force applied is very important for tooth movement to occur at 

the desired level and not to damage the tissues. The optimum force required for tooth movement should be equal 

to the capillary blood pressure. While forces lower than this value do not cause changes in the tissue, it has been 

reported that forces with higher values cause necrosis in the tissue. Orthodontic tooth movement is a slowly 

progressive process in which many anatomical and physiologic factors are effective. For this reason, orthodontic 

treatments are long-term treatments. Prolonged orthodontic treatment may cause many undesirable conditions 

such as negative effects on patient cooperation, periodontal diseases, the possibility of white spot lesions and root 

resorption. For this reason, many studies have been conducted to accelerate orthodontic tooth movement during 

treatment and shorten the orthodontic treatment time. Increasing the healing capacity of the tissue by accelerating 

cellular activity as a result of a regional stimulating intervention is defined as regional acceletory phenomena 

(RAP). Many techniques, including surgical and non-surgical applications, are used to accelerate orthodontic 

tooth movement. Surgical techniques are mostly preferred in the past period. Because invasive surgical methods, 

despite their accelerating effects on tooth movement, are difficult to apply routinely for both the patient and the 

physician. Large-scale and long-term controlled studies are needed to determine the clinical efficacy of all 

techniques used to accelerate orthodontic tooth movement. 

Keywords: Accelerated tooth movement, orthodontic tooth movement, optimum force 
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ÖZET  

Duyusal ve düşünsel süreci kapsayan zihin, bedenle sistemli bir şekilde çalışmaktadır. Bireyin zihni, bedenini 

kontrol altına alan bir mekanizma gibidir. Birey fiziksel olarak sorun yaşamasa da zihni bireyi şekillendirerek 

sorun yaşadığına ya da hasta olduğuna inandırabilmektedir. Duygular ve düşünceler insanı şekillendirebildiği için 

hem insan sağlığına iyi gelmekte hem de insanı kolayca hasta edebilmektedir. Bu noktada bilinçaltı devreye 

girmekte ve bilinçaltına gönderilen her düşünce zamanla hayatımızın odak noktası olabilmektedir. Bu noktada 

histerik hastalıklarla da karşı karşıya kalınabilmekte ve birey yaşadığı bu durumun farkına çok geç 

varabilmektedir. Çünkü birey çoğu zaman fiziksel bir rahatsızlık yaşamadığı için  dikkate almamaktadır. Hatta bu 

durum zihnin bedene oyunu şeklinde ifade edilebilir ve bireyin kendini bu şekilde görmesini sağlayabilir.  

Örneğin travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir birey uzun süre yemek yiyemeyebilir. Birey herhangi bir 

fiziksel rahatsızlığı olmamasına rağmen zihnin etkisi ile  bağışıklığın düşmesi, aşırı zayıflama, tansiyonun 

düşmesi gibi çeşitli sağlık sorunları yaşayabilir. Dolayısıyla zihnin bedeni kontrol altına aldığı durumlar 

görülebilmektedir. Bireylerin hem ruhsal hem de bedensel olarak sorun yaşamaları yaşam kalitelerini 

düşürmektedir. Zihin ve beden arasındaki döngüsel sürecin incelenmesi ve bireylerin yaşam kalitesine etkisi 

önemli bir konudur.  Bu noktada beden-zihin ilişkisi teorileri üzerinden bireyin zihninin bedenini nasıl etkilediği 

incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Zihin, Beden, Zihin-Beden İlişkisi 

 

MIND TAKING CONTROL OF THE BODY 

ABSTRACT 

The mind, which includes the sensory and intellectual processes, works systematically with the body. The mind 

of an individual is like a mechanism that takes control of his body. Although the individual does not have a 

physical problem, his mind can make him believe that he is having a problem or that he is sick by shaping the 

individual. Since emotions and thoughts can shape people, they are both good for human health and can easily 

make people sick. At this point, the subconscious comes into play and every thought sent to the subconscious can 

become the focal point of our lives over time. At this point, hysterical diseases may also be encountered and the 

individual may realize this situation too late. Because most of the time, the individual does not take it into 
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account because he or she does not experience any physical discomfort. In fact, this situation can be expressed as 

the game of the mind against the body, and it can make the individual see himself in this way. For example, an 

individual with post-traumatic stress disorder may not be able to eat for a long time. Although the individual does 

not have any physical ailments, he may experience various health problems such as decreased immunity, 

excessive weight loss, and lower blood pressure due to the influence of the mind. Therefore, there are situations 

where the mind takes control of the body. The fact that individuals experience both mental and physical problems 

reduces their quality of life. Examining the cyclical process between mind and body and its effect on individuals' 

quality of life is an important issue. At this point, it will be examined how the mind of the individual affects the 

body through the body-mind relationship theories. 

Keywords: Mind, Body, Mind-Body Relationship 
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ALT-RAMEC VE RHG İLE İSKELETSEL SINIF III MALOKLÜZYONUN ORTOPEDİK TEDAVİSİ: 
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ÖZET 

Bu vaka raporunun amacı, iskeletsel Sınıf III ve orta yüz yetersizliği olan bir hastanın Alt-RAMEC protokolü ve 

ardından yüz maskesi (RHG) tedavisi ile ortopedik tedavisini sunmaktır. Kronolojik yaşı 15 yıl 10 ay olan erkek 

hastanın klinik muayenesinde; maksiller ve orta yüz büyüme geriliği, düz profil, -1,5 mm overjet, 2 mm overbite 

görülmüştür. Sefalometrik analizinde, iskeletsel Sınıf III maloklüzyon ve vertikal büyüme paternine sahip olduğu 

görülmüştür (SNA:78,9°, SNB:79,3°, ANB:-0,4°, Sn-GoGn:42,8°, Mx1-SN:102,6°, IMPA:80,2°, interinsizal açı 

:134,4°). Hastanın mandibula boyutları çok büyük olduğu halde aşırı vertikal büyüdüğü için bu durumun profile 

yansımadığı görülmüştür. Hyrax vidalı RME apareyinin simantasyonu sonrasında 9 haftalık Alt-RAMEC 

protokolüne başlanmıştır. Alt-RAMEC protokolü sırasında bir haftalık aktivasyon ve ardından bir haftalık ters 

aktivasyon olarak uygulanmıştır. Ardından RHG, oklüzal düzleme 25-30° açıyla uygulanmış, 750-800 gr 

ekstraoral kuvvet verilmiştir. RHG apareyinin toplamda 8 ay kullandırılmasını takiben sabit ortodontik tedavisine 

geçilmiştir.24 ve 45 numaralı dişler çekilmiş ve üst sol kanin distalizasyonu için minivida yapılmıştır. 

Distalizasyon için 150gr kuvvet verilmiştir. 14 numara için implant boşluğu açılmış, o bölgeye implant öncesi 

hazırlık için augmentasyon yapılmıştır. Tedavi sonunda sefalometrik analiz sonuçlarında; iskeletsel Sınıf I ilişki 

ve mandibulada saat yönünde rotasyon görülmüştür (SNA:82,1°, SNB:78,2°, ANB:3,9°, Sn-GoGn:44,7°, Mx1-

SN:100°, IMPA:76,6°, kesiciler arası açı:138,7°). Toplam tedavi süresi 2 yıl 7 aydır. Alt-RAMEC protokolü ile 

RHG tedavisi, iskeletsel Sınıf III vakalarda maksillayı etkili bir şekilde öne almak için alternatif bir tedavi 

seçeneğidir. 

Anahtar Kelimeler: Alt-RAMEC protokolü, Sınıf III malokluzyon, Reverse Headgear 

 

ORTHOPEDIC TREATMENT OF SKELETAL CLASS III MALOCCLUSION WITH ALT-RAMEC 

and REVERSE HEADGEAR : A CASE REPORT 

ABSTRACT 

The aim of this case report was to present the orthopedic treatment of a patient with skeletal Class III and 

midface deficiency using an Alternative Rapid Maxillary Expansion and Constriction (Alt-RAMEC) protocol 

followed by reverse headgear (RHG) treatment. The male patient with a chronological age of 15 years and 10 

months referred to the Department of Orthodontics.The clinical examination showed that the patient had midface 

and maxillary deficiency with flat profile, Angle Class III malocclusion, 1.5mm negative overjet and  2mm 
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overbite. Cephalometric analysis showed skeletal Class III malocclusion and vertical growth pattern ( 

SNA:78.9°, SNB:79.3°, ANB:-0.4°, Sn-GoGn:42.8° , Mx1-SN:102.6° , IMPA:80.2, interincisal angle 

:134.4°).Although the patient's mandible dimensions were very large, it was observed that this situation was not 

reflected in the profile because it grew excessively vertically. After cementation of the Hyrax screwed RME 

appliance, the 9-week Alt-Ramec protocol were started. During the Alt-RAMEC protocol, it was applied as one-

week activation and then one-week reverse activation. The maxilla was protracted with a force of 750-800g with 

RHG, in a forward and downward direction at an angle of 25-30 degrees with the occlusal plane. After using the 

RHG appliance for a total of 8 months, fixed orthodontic treatment was started. The teeth 24 and 45 extracted 

and a miniscrew was used for distalization of the upper left canine. 150gr force was given for distalization. 

Augmentation for tooth 14 performed in that area for pre-implant preparation. Posttreatment cephalometric 

analysis results showed that Class I skeletal releationship with SNA:82.1°, SNB:78.2°, ANB:3.9°, Sn-

GoGn:44.7°, Mx1-SN:100°, IMPA:76.6°, interincisal angle:138.7. The patient's treatment lasted 2 years and 7 

months. Reverse headgear treatment with the Alt-RAMEC protocol is an alternative treatment option for skeletal 

Class III cases to effectively protract the maxilla.. 

Keywords: Alt-RAMEC protocol, Class III malocclusion, Reverse Headgear 

1. GİRİŞ 

Sınıf III maloklüzyon, ilk kez Edward H. Angel tarafından 1899 yılında, üst birinci molar dişi sabit kabul ederek, 

alt birinci molar dişin mezial oklüzyonu olarak tanımlanmıştır (Hamamcı N, 2015). Sınıf III maloklüzyonların 

görülme sıklığı dünyanın çeşitli coğrafi bölgeleri arasında farklılık göstermektedir. Uzakdoğu ülkeleri %10 -15'e 

varan görülme sıklığı ile maloklüzyonun en çok görüldüğü ülkelerdir (Erverdi ve Erdoğan, 2022). Ülkemizde de 

farklı yaş gruplarında yapılan çalışmalarda %3,5, %10,24 ve %12 şeklinde farklı görülme oranları bildirilmiştir 

(Başçiftçi ve ark, 2002; Sarı ve ark, 2003; Sayın ve Türkkahraman, 2004). 

Literatürde iskeletsel Sınıf III maloklüzyonların alt çene ileriliği (%9,1-45,2), üst çene geriliği (%19,5-37,5), 

veya her iki durumun kombinasyonu (%1,5-30) ile oluştuğu belirtilmiştir (Mc Namara, 2002; Ertekin, 2015). 

Sınıf III maloklüzyonların tedavisi her zaman ortodontinin hem en popüler hem de en zorlayıcı konularından biri 

olmuştur. İskeletsel anomalilerde tanı koyarken, olguyu sagittal, transversal ve koronal eksenlerde ayrıntılı 

değerlendirmek doğru tedavi planlamasına ulaşmak için çok önemlidir (Erverdi ve Erdoğan, 2022). 

Ortopedik maksiller protraksiyon özellikle maksiller retrognati ile karakterize Sınıf III maloklüzyonlarda uzun 

yıllardır sık kullanılan bir yöntemdir. Reverse headgear/yüz maskesi gibi maksiller protraksiyon aygıtları ile 

kombine edilerek kullanılan hızlı üst çene genişletme (RME) uygulamaları sirkummaksiller suturlarda hem 

ayrılma sağlamakta hem de sutural aktiviteyi hızlandırarak maksiller protraksiyonu kolaylaştırdığı 

belirtilmektedir. Ancak bu konu literatürde halen tartışmalıdır (Mc Namara 1987; Turley 1988). Liou ve Tsai, 

2005 yılında RME’ye alternatif olarak Alt-RAMEC (alternative maxillary expansion contraction) protokolünü 
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yayınlamıştır. Bu protokol ile sirkumm aksiller suturlarda daha iyi bir ayrılma sağlandığı ve yüz maskesi ile 

kombine uygulanmasıyla maksiller protraksiyonun konvansiyonel RME’ye göre daha fazla miktarda olduğu 

bildirilmiştir (Erverdi ve Erdoğan, 2022; Liou ve Tsai, 2005). 

Şiddetli iskeletsel Sınıf III maloklüzyonlarda ortodontik tedavi ve ortognatik cerrahi uygulamalarının birlikte 

uygulanması ile başarılı ve stabil sonuçların elde edildiği bildirilmiştir. Ancak ciddi riskler içermesi ve yüksek 

tedavi maliyetleri nedeniyle hastalar ortognatik cerrahi tedavilere mesafeli yaklaşmaktadır (Chang, Tseng ve 

Chang 2006).  

Literatürde verilen bilgiler ışığında bu olgu sunumundaki amacımız iskeletsel Sınıf III anomalisi olan ve 

ortognatik cerrahi tedavisini kabul etmeyen postpeak dönemindeki bir hastanın Alt-RAMEC protokolü ve 

ardından yüz maskesi (RHG) uygulaması ile ortopedik tedavisini sunmak ve sonuçları ortaya koymaktır. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Olgu Sunumu 

Kronolojik yaşı 15 yıl 9 ay olan erkek birey, alt çenesinin önde olması şikayeti ile Selçuk Üniversitesi, Diş 

Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı kliniğine başvurdu.  Hastadan alınan anamnezde genel sağlık 

durumunun iyi olduğu, soygeçmişinde benzer bir maloklüzyonun olmadığı belirlendi. Ekstraoral muayenede 

leptoprosopik yüz tipi, hafif derecede orta yüz yetersizliği, normal nasolabial açı, artmış alt yüz yüksekliği, 

belirgin olmayan çene ucu ve konveks bir profil gözlendi. Gülümseme esnasında üst keser görünümünün yetersiz 

olduğu ve yaşı ile uyumsuz olarak mandibular anterior dişlerin gözüktüğü saptandı. İntraoral muayenede anterior 

bölgede 1,5mm negatif overjet, 2mm overbite; posterior bölgede hafif transversal yönde darlık gözlendi. Sağ 

tarafta Sınıf III molar ve kanin ilişkisi tespit edilirken, sol tarafta 36 numara ağızda olmadığı için molar ilişki 

saptanamadı ancak kanin ilişkinin Sınıf I olduğu belirlendi. De Nevreze manevrası negatifti. Yüzün orta hattına 

göre üst orta hat 0,5 mm sağda, alt orta hat 1,5 mm solda idi. (Resim 1). Panoramik filmde 14 ve 36 numaralı 

dişlerin çekilmiş olduğu, 15 ve 46 nolu dişerde kanal tedavisi olduğu gözlendi(Resim 2). Postero-anterior filmde 

üst çene ve nasal solunum yolu darlığı gözlendi(Resim 2).  İskeletsel büyüme dönemi Servikal Vertebral 

Matürasyon (CVM) metoduna göre 5. safhadaydı (CVS 5). Hayce Nance analizinde belirgin yer darlığı yoktu. 

Ancak çekilen dişlere ait boşluklar mevcuttu. 

Tedavi başı lateral sefalometrik film üzerinde yapılan ölçümlere göre SNA= 78,9°, SNB= 79,3°, ANB= -0,4° ve 

SN-GoGn= 42,8° idi. Üst keser dişlerin inklinasyonları normale yakın iken alt keser dişler retroklineydi. (Mx1-

SN=102,6°, IMPA=80,2, interinsizal açı=134,4°).  Aynı röntgende hastanın mandibulasının oldukça büyük 

olduğu (Efektif mandibula boyutu=111,1; Efektif orta yüz boyutu=75,4) ancak aşırı vertikal büyüme ve 

mandibulanın posterior rotasyonu sonucu profilinde çene ucunun silik olmasına sebep olduğu saptandı (Resim 3; 

Tablo 1). 
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Tedavi Hedefleri 

1. Olguda var olan kamufle olmuş mandibular prognati ve hafif dereceli maksiller retrognati anomalilerini 

düzelterek iskeletsel anomaliyi tedavi etmek ve  sert doku ile uyumlu bir yumuşak doku fasiyal profili elde 

etmek.  

2. Maksillanın hafif dereceli darlığını maksillayı transversal yönde genişletmek suretiyle ortadan kaldırmak ve bu 

şekilde nasal hava yolunda rahatlama sağlamak. 

3. Sınıf I kanin ilişkisi ile birlikte sağda Sınıf I, solda Sınıf II ilişki sağlamak 

4. Anterior çapraz kapanışı ve keser eğimlerini düzeltmek 

5. 36 numaralı dişe ait boşluğu kapatmak 

Tedavi Alternatifleri 

Bu tip maloklüzyonlar ortodonti pratiğinde; 

1. Hızlı maksiller genişletme ile birlikte yüz maskesi uygulaması ile 

2. Çift çene ortognatik cerrahi ile kombine edilmiş ortodontik tedavi ile  

3. Alt-RAMEC ile birlikte yüz maskesi uygulaması ile tedavi edilebilir. 

Ortodonti literatüründe RME ve yüz maskesinin kombine uygulandığı tedavi yönteminin olumlu sonuçları rapor 

edilmiş olsa da RME'nin sirkümmaksiller suturalarda beklendiği kadar iskeletsel etki yaratmadığını bildiren 

çalışmalar da mevcuttur (Ngan ve ark, 1998). Alternatif olarak Alt-RAMEC protokolünün 7-9 hafta süreyle 

uygulanması sonrasında, üst çenenin kendisini kafa kaidesine bağlayan süturalardan serbestleştirildiği ve böylece 

maksiller protraksiyonun kolaylaştığını belirtilmiştir (Liou ve Tsai, 2005; Gökalp ve Çalpan, 2016; Dule, 

Eyyubov ve Gökalp, 2020). Diğer bir yöntem olarak hasta ve ailesine bireyin ideal tedavisinin ortognatik cerrahi 

ile kombine edilmiş ortodontik tedavi olduğu anlatıldı. Ancak hasta ve ebeveynleri bu tedavi yönetmini yüksek 

ameliyat maliyeti ve cerrahi komplikasyon riski sebebiyle   kabul etmedi. Bu nedenle postpeak dönemindeki 

iskeletsel Sınıf III hiperdiverjan olguda etkili bir maksiller mobilizasyon için RME protokolü yerine Alt-RAMEC 

protokolü ile birlikte  maksiller protraksiyon için ise yüz maskesi uygulanması planlandı ve tedavinin ikinci 

aşamasında 24 ve 45 numaralı dişlerin çekimine karar verildi. Ayrıca 36 nolu dişin çekim boşluğunun 

kapatılmasına ve 14 nolu dişe ait boşluğun korunarak implant ve protetik restorasyon için hazırlanması planlandı. 

Tedavi süreci 

Tedaviye başlamadan önce hastaya ve ebeveynine tedavi süreci sözlü olarak açıklanarak yazılı aydınlatılmış 

onam formu imzalatıldı.  

Tedavi başında lateral sefalometrik film, panoramik film, postero-anterior film, ortodontik model ve ekstraoral-

intraoral fotoğraflar toplanarak tedavi planlaması yapıldı (Resim 1,2 ve 3).  Modeller üzerinde yüz maskesi için 

her iki tarafa ikişer hook eklenen full-coverage Hyrax vidalı bonded RME apareyi hasta ağzına simante edildi. İlk 

hafta vida sabah ¼ tur (0,25 mm) ve akşam ¼ tur (0,25 mm) olmak üzere günde ½ tur (toplamda 0,5 mm) 
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açılarak aktive edildi; ikinci hafta günde  ¼ tur olacak şekilde yeterli ekspansiyon elde edilene kadar açılmaya 

devam edildi. Üçüncü haftadan itibaren vida aynı ritimle (günde  ¼ tur) kapatılarak de-aktive edildi; bu işleme 7 

hafta boyunca devam edilerek Alt-RAMEC protokolü bitirildi. Vida aktivasyonunun 15. gününde yüz maskesi 

kullandırılmaya başlandı. Yüz maskesi, oklüzal düzleme 25-30° açıyla uygulandı ve 800-900 gr ekstraoral 

kuvvet verildi. Toplamda 8 aylık ortopedik tedavi sonrasında +3 mm overjet sağlandı (Resim 4).  

Aparey de-simante edildikten sonra tekrar kayıtlar alındı (Resim 4,5 ve 6). Aynı seansta molar dişlere bant 

uygulanarak transpalatal ark takıldı. On gün sonra 0,022” slotlu MBT braketler ile üst bonding yapıldı ve 0,014” 

Ni-Ti takılmasıyla sabit tedavisine başlandı. 24 numaralı diş çekildikten sonra üst sol kanin dişin distalizayonu 

için minivida yapıldı ve 150 gr kuvvet uygulandı. Alt bonding seansında 45 nolu diş çekildi ve posterior 

dişlerden okluzyon yükseltildi.  Distalizasyonlar için lace-back aktivasyonları yapıldı. Kalan boşluklar chain ile 

kapatıldı. Alt ve üst arkta 0,014”  Ni-Ti teller sonrası sırasıyla 0,016”, 0,017”×0,025” Ni-Ti teller ile seviyeleme 

yapıldı. Üst arkta 0,019”×0,025” Ni-Ti teller ile  seviyeleme tamamlandı. Sonrasında üst 0,019”×0,025” SS, alt 

0,017”×0,025” SS teller ile tedavi tamamlandı. Tedavi aşamasında orta hatlatın düzeltimi için Sınıf III ve Sınıf II 

elastiklerden ( 1/4 heayv), kaninler bölgesine verilen üçgen elastiklerden ( 1/8 heayv) ve maksimum 

interdijitasyon için vertikal elastiklerden yararlanıldı. İdeal overjet, overbite ve dental orta hat ilişkisi 

sağlandıktan sonra ortodontik tedavi bitirildi (Resim 7). 

3. BULGULAR 

Tedavinin birinci aşaması 8 ay sürdü. Hasta kooprasyonu çok iyiydi. Bu aşama sonrasında maxillada transversal 

yönde yeterli genişlik elde edildi. Yüz maskesi ile uygulanan ortopedik protraksiyon sonrasında üst çene öne 

geldi, anterior çapraz kapanış düzeltildi ve +3 mm overjet sağlandı. Mandibula posterior rotasyon yaptı ve bir 

miktar overbite kaybedildi (overbite=+0,5mm) (Resim 4, 5 ve 6). Bu aşama sonrasında alınan lateral 

sefalometrik film üzerinde yapılan ölçümlere göre SNA= 81,3°, SNB= 76,3°, ANB= 4,9° ve SN-GoGn= 46,2° 

idi. Üst keser dişlerin inklinasyonları normale yakın iken alt keser dişler daha da retrokline olmuştu (Mx1-

SN=101°, IMPA=75,2, interinsizal açı=134,6°) (Tablo 1). 

İkinci aşama tedavi 1 yıl 11 ay sürdü. Bu aşama sonunda sağda ve solda Sınıf I kanin ilişkisi ile birlikte sağda 

Sınıf I, solda Sınıf II molar ilişkisi sağlandı. İdeal overjet (+2mm) ve overbite (+2mm) ile birlikte dengeli bir 

okluzyon kuruldu. Gülümsemede üst keser görünümü iyileştirildi. Alt ve üst orta hatlar yüz orta hattı ile 

çakıştırıldı (Resim 7,8 ve 9). 14 numara için implant boşluğu açıldı, o bölgeye implant öncesi hazırlık için 

augmentasyon yapıldı. Tedavi sonunda alınan lateral sefalometrik film üzerinde yapılan ölçümlere göre SNA= 

82,1°, SNB= 78,2°, ANB= 3,9 ° ve SN-GoGn= 44,7° idi. Tedavi sonunda da üst keser dişlerin inklinasyonları 

normale yakın iken alt keser dişler retroklineydi. (Mx1-SN=100°, IMPA=76,6°, interinsizal açı=138,7°) (Tablo 

1). 
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4. TARTIŞMA 

İskeletsel Sınıf III maloklüzyonlar zor ve komplike tedavi gerektirir. İskeletsel Sınıf III maloklüzyon, maksiller 

retrognati, mandibular prognatizm veya her iki durumun bir kombinasyonundan kaynaklanabilir (Erverdi ve 

Erdoğan, 2022). Bu olgu sunumunda retrognatik maksilla ve prognatik mandibula kombinasyonundan kaynaklı 

aşırı hiperdiverjan iskeletsel Sınıf III maloklüzyonlu bir hastanın tedavi süreci anlatılmaktadır. Ortodontik 

tedavilerin amacı, doğru overbite ve overjet ilişkisini ve biyomekanik sınırlar elverdiği ölçüde maksimum 

interdigitasyonu sağlamaktır. Ancak diş problemlerinin yanı sıra iskeletsel maloklüzyonlu hastalarda ortodontik 

tedavi tek başına her zaman yeterli olmamaktadır (Turpin, 2003). 

İskelet uyumsuzluğu olan Sınıf III maloklüzyonların tedavisi hastanın yaşına ve farklı iskelet ve diş özelliklerine 

göre değişir. Büyüme potansiyeli tamamlanan yetişkin bireylerde iskeletsel bir bozukluğun düzeltilmesine 

yönelik tedavi iki seçenekten biri ile gerçekleştirilir. Bu seçeneklerden ilki iskeletsel bozukluğun ortodonti ve 

ortognatik cerrahi kombinasyonu ile düzeltilmesi, diğeri ise ortodontik diş hareketleri ile maloklüzyonun kamufle 

edilmesi olarak kabul edilmektedir (Cinarsoy Cigerim, 2020). 

Sınıf III maloklüzyonlarda tedavi seçeneği belirlenirken, anormal iskelet komponentinin tedavi edilmesi başarılı 

tedavi sonucu için önemlidir. Gelişmekte olan hastalarda maksiller yetmezlikten kaynaklanan Sınıf III 

maloklüzyon tedavisinde hızlı maksiller genişletme ve yüz maskesi tedavisinin bir kombinasyonu uzun yıllardır 

uygulanmaktadır (Erverdi ve Erdoğan, 2022). Hızlı maksiller genişleme ile çevre maksiller suturlerin açıldığı ve 

bu hareketin üst çene ilerlemesini olumlu yönde etkilediği bazı araştırmacılar tarafından bildirilmiştir. Ancak 

hızlı maksiller genişletmenin yan etkileri ve özellikle nüksetmeyi önleyememe, araştırmacıları maksiller 

protraksiyon öncesi kullanılacak ve sadece midpalatal sutur üzerinde değil çevre doku üzerinde de etkili olacak 

yeni ve etkili bir genişletme yöntemi arayışına yöneltmiştir (Liou ve Tsai, 2005). 

Büyüme çağındaki dudak damak yarıklı bireylerle yapılan bir çalışmada hızlı üst çene genişletme daraltma 

yöntemi kullanılmış ve bu yöntem dönüşümlü hızlı üst çene genişletme ve daraltma olarak tanımlanmıştır (Liou 

ve Tsai, 2005). Maksillayı daha etkin ilerletmek için maksillayı kafa tabanına bağlayan suturlarda bir 

mobilizasyon oluşturulması gerektiği bildirilmiştir. Liou ve Tsai (2005), maksiller vidanın açılıp kapanması 

sırasında oluşan kuvvetlerin maksilla çevresindeki sütürleri etkileyip gevşettiği ve bu sayede maksillanın daha 

kolay ve etkin bir şekilde ilerletildiğini bildirilmişlerdir. Bu olguda iskeletsel anomalisi olan postpeak 

dönemindeki hasta ortognatik cerrahi uygulamasını kabul etmediği için Alt-RAMEC protokolü ile birlikte yüz 

maskesi uygulanmış ve devamında çekimli sabit tedavi yapılmıştır. 

5. SONUÇLAR 

Şiddetli Sınıf III anomaliye sahip, postpeak döneminde olup ortognatik cerrahi uygulamasını kabul etmeyen 

erkek bir olguda Alt-RAMEC protokolü ile kombine yüz maskesi uygulanan tedavi ile şu sonuçlar elde 

edilmiştir: 
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 Alt-RAMEC protokolü ile birlikte yüz maskesi uygulanan ortopedik tedavi üst çenede protraksiyon 

sağlayarak iskeletsel etki elde edilmesini sağlamıştır. 

 SNA ve ANB açılarında artış, SNB açısında mandibular posterior rotasyona bağlı olarak azalma 

gözlenmiştir.  

  Profilinde iyileşme sağlanmıştır. 
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RESİM SIRALAMASI 

Resim 1. Tedavi başı ağız içi ve ağız dışı fotoğrafları 

 

Resim 2. Tedavi başı panoramik ve posteroanterior röntgenleri 
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Resim 3. Tedavi başı lateral sefalometrik röntgeni 

 

Resim 4. Alt-RAMEC ve yüz maskesi tedavisi sonrası ağız içi ve ağız dışı fotoğrafları 

 

Resim 5. Alt-RAMEC ve yüz maskesi tedavisi sonrası panoramik ve posteroanterior röntgenleri 
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Resim 6. Alt-RAMEC ve yüz maskesi tedavisi sonrası lateral sefalometrik röntgeni 

 

Resim 7. Tedavi sonu ağız içi ve ağız dışı fotoğrafları 
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Resim 8. Tedavi sonu panoramik ve posteroanterior röntgenleri 

 

Resim 9. Tedavi sonu lateral sefalometrik röntgeni 
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TABLO SIRALAMASI 

Tablo 1. Lateral sefalometik röntgen analizi sonuçları 

Tablo 1: Lateral sefalometik röntgen analizi sonuçları 

ÖLÇÜMLER Tedavi Başı Ara  Kayıt Tedavi Sonu 

SNA 78,9 81,3 82,1 

SNB 79,3 76,3 78,2 

ANB 0,4 4,9 3,9 

A to N ┴ FH 2,3 2,9 4,3 

Pogonion to N ┴ FH 0,7 -5,7 0,7 

Efektif Mandibula Uzunluğu 111,1 112,3 115,8 

Efektif Orta Yüz Boyutu 75,4 78,6 82 

Y- Axis 58,9 62,6 59,8 

FMA 32,7 36,7 32,8 

SN-Go-Gn 42,8 46,2 44,7 

Mx 1 - SN 102,6 101 100 

Mx 1 - NA 3,7 3,1 1 

IMPA 80,2 75,2 76,6 

Md 1 - NB 6,6 6,4 4 

İnterinsizal açı 134,4 134,6 138,7 

Nasolabial açı 105,9 115,1 110,1 

Üst dudak - E düzlemi 2,3 0,1 1,8 

Alt dudak - E düzlemi 2,3 -0,2 1,2 
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ÖZET 

Azygos lobu (AL) konjenital bir varyasyondur. AL’nin intrauterin dönemde oluştuğu düşünülmüş olup Vena 

azygos’un akciğerdeki anormal seyri sırasında oluşmuştur. AL’nin Azygos veninin göçü sırasındaki değişimde, 

medialde ilerlemek yerine akciğer plevraları arasında devam ettiğinde oluştuğu yaygın bir görüştür. Ancak lob 

oluşumunun azygos veninin normal medial pozisyonuna ulaşmadan önce kalbin servikal pozisyondan torasik 

pozisyonuna inişi ile ilgili olabileceği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca gelişen azygos veninin sıkışması ile 

pulmoner apeksin hızlı genişlemesinin de AL oluşumunda etkili olabileceği vurgulanmaktadır.  

AL’nin yerleşimine baktığımızda ise genellikle sağ akciğerde tespit edildiği görülmüştür. Bununla birlikte 

nadiren sol akciğerde de görülmüştür. Literatür bilgisine bakıldığında AL’nin   prevalansı %0,4- %1,2’dir. 

Ülkemizde AL’nin görülme oranı dünya literatürü ile paralellik göstermektedir.  Ayrıca literatürde konjenital 

kalp defekti ve hiperhidrozis gibi hastalıklar ile AL arasındaki ilişki de vurgulanmakla beraber genetik 

hastalıklarda da varlığı ilişkilendirilmektedir. Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin zaman içindeki gelişimi ve 

kullanımlarının artması ile AL’nin tespiti kolaylaşmıştır. 

Klinikte gözden kaçma olasılığı bulunan AL’nin, yapılan çalışmalar ışığında tekrardan gözden geçirilmesi 

çalışmamızın literatüre toplu bir bakış olacağı için katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler:Azygos lob, akciğer anatomisi, azygos ven 

A VIEW OF THE VARIATIONS OF LUNG ANATOMY: AZYGOS LOB 

ABSTRACT 

Azygos lobe (AL) is a congenital variation. AL was thought to occur in the intrauterine period and occurred 

during the abnormal course of the vena azygos in the lung. It is a Standard   view that AL occurs when the 

change in migration of the Azygos vein continues between the pulmonary pleura rather than medially. However, 

it is emphasized that lobe formation may be related to the descent of the heart from the cervical position to the 

thoracic position before reaching the normal medial position of the azygos vein. In addition, it is emphasized 
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that th ecompression of the developing azygos vein and rapid expansion of the pulmonary apex may be effective 

in the formation of AL. 

When we look at the location of AL, it has been observed that it is usually detected in the right lung. However, 

it was rarely seen in the left lung. Looking at the literature, the prevalence of AL is 0.4%- 1.2%. The incidence 

of AL in our country is in paralel with world literature. In addition, the relationship between diseasesand AL, 

such as congenital heart defect sand hyperhidrosis, is also emphasized in the literature. Detection of AL has 

become easier with the development and use of radiological imaging methods over time. 

There view of AL, which may be over looked in the clinic in light of the studies, will contribute to our study as 

it will be a general over view of the literatüre 

Keywords: Azygos lobe, lung anatomy, azygo svein 

 1.GİRİŞ 

Akciğerler, toraks boşluğunda kalbin iki tarafında plevra kesesi içinde yer alan, koni şeklinde yaklaşık her biri 

550-650 gr. ağırlığında bir çift organımız olup sağ akciğer sol akciğerden daha ağırdır.Apex pulmonis olarak 

adlandırılan bir tepe kısmı ile basis pulmonis olarak adlandırılan bir taban kısmından oluşur ve aynı zamanda 

dört yüz ile üç kenara sahiptir. Ayrıca sağ akciğerde on, sol akciğer ise sayısı sekiz ile on arasında değişen 

sayıda akciğer segmenti vardır(1).  

Akciğer segmentleri, yapı ve fonksiyonel olarak ayrı bir birim oluşturmaktadır. Her bir segment ayrı bir bağ 

dokusu ile sarılmıştır ve sadece kendilerine ait damarları,bronşiyal segmentleri ile sinirleri vardır. Bu akciğer 

segmentleri bağımsız olarak çalışır ve cerrahi olarak çıkarıldığında, diğer bölümlere zarar vermeyen fonksiyonel 

birimlerdir(1). 

Bu segmentler biraraya gelerek sağ akciğerde üç, sol akciğerde ise iki lob meydana getirmiştir.Ayrıca bu loblara 

ek olarak genelde sağ akciğerde, nadiren ise sol akciğerde bulunan literatürde görülme oranı%0,4 ila %1,2 

arasında değişen, anatomik bir varyasyon olan azygos lobuna da rastlanabilir.Azygos lobu(AL)ilk olarak 

Heinrich Wrisberg tarafından üç yaşında bir erkek çocuğunda otopsi esnasında 1777 yılında her iki akciğerde 

bulmuştur.AL konjenital bir varyasyon olup intrauterin dönemde oluştuğu düşünülmektedir AL embriyolojik 

olarak, vena azygos ve AL’nin parietal ile visseral plevrasını kontrol eden azygos fissürü ile akciğerin geri kalan 

loblarından ayrılır.AL, sağ akciğerin ön üst lobu aracılığıyla, apikal ve posterior segmentlerile seyreder(2-4). 

2.AMAÇ 

Derlememizde klinikte gözden kaçma olasılığı olan AL üzerinde ayrıntılı ve kapsamlı literatür bilgilerini güncel 

hali ile bir araya getirmeyi amaçladık.  

 3.EMBRİYOLOJİ 

AL en yaygın görülen akciğer malformasyonlarından biridir. Genellikle sağda meydana gelir. Nadir olarak sol 

akciğerde de görülmektedir. Her iki akciğerde görülme oranı ise oldukça azdır (3, 5). (Şekil 1) 



613 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

Azygos veninin göçü sırasındaki değişimde, üst torasik segmentteki öncüsü posterior kardinal venin sağ 

akciğerin apeksi üzerinden medialde ilerlemek yerine akciğer plevraları arasında devam ettiğinde oluştuğu 

yaygın bir görüş olsa da (Şekil 2), lob oluşumunun azygos veninin normal medial pozisyonuna ulaşmadan önce 

kalbin servikal pozisyondan torasik pozisyonuna inişi ile ilgili olabileceği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca 

gelişen azygos veninin sıkışması ile pulmoner apeksin hızlı genişlemesinin de AL oluşumunda etkili olabileceği 

vurgulanmaktadır(6, 7). (Şekil 3) 

Her iki durumda,azygos veninin akciğerin plevral ve visseral tabakaları arasında ilerlemesi ile anormal yerleşimi 

lob oluşumunu tetiklemektedir(6).  

Ortaya çıkan AL, sağ akciğerin apeksini geçen bir plevral çizgi (azygosfissürü) ile sınırlanır. Bu fissür göğüs 

radyografilerinde iyi görünmekle birlikte azygos veni de fissürün en alt kısmında gözyaşı şeklinde bir gölge 

olarak görünür. Azygos fissüründeki üçgen bölge (trigonumparietale), az miktarda areolar doku ile birlikte 

göğüs duvarından yansıyan plevrayı oluştur. Böylece iki kat parietal ve visseral plevra mezenter benzeri bir yapı 

oluşturur. Bu yapıya mezoazygos denir.Diğer fissürlerden farklı olarak mezoazygos, akciğerin anatomik 

bölümleriyle bağlantılı değildir(6).Azygos bronşu ve posterior arteri sırasıyla apikal ve segmental bronş ve 

arterden köken almaktadır(8).  

AL radyografik görüntüleme ya da değerlendirme aşamasında çok sık karıştırılabilir.Bu yüzden bül veya apse 

olarak düşünülebilir(8). 
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4.TARTIŞMA  

Çalışmamızda AL yaygınlığına yönelik literatür bilgileri sunulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çeşitli 

ülkelerdeki ve belli örneklem gruplarındaki prevalanslar incelenmiş AL ile alakalı bilgiler derlenmiştir.Literatür 

çalışmalarında AL’nin konjenital hastalıklar ve çevresel faktörlerle arasındaki bağlantı, AL varlığının diğer 

hastalıklar üzerindeki etkisi ile yıllar içinde gelişen görüntüleme yöntemlerinin AL’nin tespit edilmesindeki 

avantaj yada dezavantajları yer almaktadır. 

AL’nin görülme sıklığına farklı etnik popülasyonlarda baktığımızda en yoğun popülasyon Kuzey Amerika’da 

görülmüş olup %0,58’dir. Bunu sırasıyla %0,4 ile Güney Amerika, %0,26 ile Avrupa, %0,19 ile Afrika, %0,05 

ile Asya takip etmektedir(17). 

Ülkemizde ise AL’nin görülme sıklığı literatürde %0,5ve %1,7 olarak gösterilmiştir (10, 16). Bu sıklık aslında 

dünya literatürü ile de paralellik göstermektedir. 

AL ile yapılan literatür çalışmalarında açıkça görüldüğü üzere bakılan örneklem grubundaki kişi sayısı fazla ise 

prevalans daha az, kişi sayısı az ise prevalans daha yüksek çıkmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere sonuçların 

gerçeğe daha yakın olması için örneklem grubunun sınırlı alanda kalmayıp genişletilmesi yapılan araştırmaların 

güvenirliliğini ve kalitesini arttırmaktadır. 

Yapılan araştırmalaryıllara göre karşılaştırıldığında AL prevalansındaki artış göze çarpmaktadır. Bu artışın 

sebebinin gelişen görüntüleme yöntemlerinin kalitesinin artmasıyla ve bu görüntüleme yöntemlerine günümüzde 

ulaşımın daha kolay olmasıyla ilişkili olduğu aşikardır. Ayrıca zamanla klinisyenler için de AL’nin 

bilinirliliğinin artmasının da bu sonucu etkilediği düşünülmektedir. 

AL’nin tespit edilmesi için günümüze kadar çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemlerin başındaradyografik 

görüntüleme (X-Ray, BT,MRG) ilk sırada yer alsa da kadavra diseksiyonları ve VATS (video 

assistedthoracicsympathectomy)  gibi cerrahi yöntemler ile geleneksel cerrahi yöntemleride AL tespitinde 

literatürde yer almaktadır(17).        

Genel olarak vakaların %95’inde X-ray kullanılırken cerrahi tespit ve kadavra disseksiyonu,BT ve MRG dahil 

olmak üzere diğer yöntemler yalnızca %5 vakada kullanılmıştır. X-Ray’ın kullanımının bu kadar fazla olması 

diğer yöntemlere göre X-Ray’i AL’nin tespiti için daha güvenilir kılmıştır.  X-Ray’in diğerlerine göre bu kadar 

sık kullanılmasının sebebi ulaşılabilir ve maliyetinin ucuz olmasıdır.Bu yüzden literatürde X-Ray’in AL’nin 

tespiti için kullanılan en yaygın görüntüleme yöntemi olduğu görülmüştür(17). 

AL oluşumu ile ilgili literatürde birçok farklı görüş mevcuttur. İlk çalışmalarda AL’nin sadece genetik 

faktörlerden etkilendiği düşünülmekteydi. Ancak son yapılan çalışmalarda görüldü ki AL’nin görülme sıklığı 

daha çok poligenetik ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Literatürde AL’nin çevresel faktörlerle arasındaki 

ilişkiyi incelemiş direkt bir çalışma olmasa da bu bağlantıyı dolaylı olarak sunan birkaç araştırma mevcuttur. 

Briggs’in Afrikalı madenciler ve bu madencilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler üzerinde yaptığı çalışmada, 
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özellikle bu örneklem grubundaAL araştırılmış olsa da 30.239 kişide sadece 6 vakaya rastlanılmıştır. Fakat 

Pipkin ve arkadaşları yaptığı araştırmada AL’nin sadece gen yolu ile aktarımının olmadığını çevresel faktörlerin 

de etkili olduğunu savunmuşlardır. Buradan da anlaşılacağı üzere bu konu üzerinde yeterli çalışma 

yoktur.Çevresel faktörlerin etkisinin anne karnından itibaren kapsamlı araştırılmasının literatüre katkı 

sağlayabileceği kanaatindeyiz (9, 18). 

AL’nin çeşitli hastalıklarla ilişkili olabileceği bazı makalelerde vurgulanmakla birlikte bu konuda sınırlı sayıda 

bilgi mevcuttur. Ancak Song ve arkadaşları konjenital kalp defektine sahip147 hastanın 10’unda ALolduğunu 

makalelerinde vurgulamaktadırlar(15). Ayrıca Reisfeld‘de çalışmasında 2272 hiperhidrozis hastasının 20 sinde 

AL bulunduğunu ifade etmektedir (11).Wang ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmaya göre ise AL’ye sahip 18 

çocuğun 2’sinin down sendromuna,4’ünün kardiyopulmoner defekt-trakeal stenoza, 3’ünün konjenital kalp 

defektine, 1’inin ventrikülerseptal defekte ve 1’inin de fallot tetralojisine sahip olduğu tespit 

edilmiştir(19).Literatürde direkt bu konuyla alakalı yapılmış fazla sayıda araştırma olmasa da bu örnek verilen 

araştırmalardan AL’nin başka sendromlar ya da hastalıklar ile ilişkisi olabileceği unutulmamalıdır.  

Dünya üzerinde kabul edilen ALprevalansının (%1,2)belli hastalıklara sahip kişilerde AL bulunma prevalansına 

göre daha düşük olduğu ve AL’li vakaların diğer hastalıkları taşıma olasılığının da normale göre fazla olduğu 

görülmektedir. 

5.SONUÇ 

Derlememizde klinikte gözden kaçma olasılığı olan AL üzerinde ayrıntılı ve kapsamlı literatür bilgilerini güncel 

hali ile bir araya getirdik. Çalışmamızın gerek cerrahi, gerek radyoloji branşlarındaki klinisyenler için yol 

gösterici ve hatırlatıcı olduğu kanaatindeyiz. 

 

(Şekil 1) Yıldızlı bölge: Azygos lobunun şematik görüntüsü 
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(Şekil 2) Azygos veninin akciğer plevraları arasındaki seyri 

 

a)                                                                      b)    

(Şekil 3) a) Azygos veninin normal seyri 

                b) Azygos lobunun oluşumu sırasındaki azygos veninin seyri 
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ÖZET   

Günümüz koşullarında geleneksel liderlik yaklaşımlarının uygun olmadığı düşünülmüş ve günümüz modern 

toplum ve örgütlerinde yeterli olmadığı görülmüştür. Kendi kontrol sistemlerini kurmak, kendi davranış 

standartlarını belirlemek ve kendi sonuçlarını yönetmek daha etkin bir yöntem haline gelmiş ve çalışanların 

liderlik sürecine dahil olmalarını zorunlu kılmıştır. Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının öz liderlik 

becerilerinin belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre öz liderlik becerilerinin farklılık gösterip göstermediğinin 

incelenmesidir.  

İl Sağlık müdürlüğü çalışanlarının öz liderlik becerilerini ölçmek için Anderson ve Prussia (1997) tarafından 

geliştirilen Öz Liderlik Ölçeği kullanılmıştır.   Araştırma verileri 10.06.2022-30.11.2022  tarihleri arasında online 

olarak gönüllü katılımcılardan elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 175 kişi oluşturmuştur.  Araştırmadan 

elde edilen veriler SPSS.23 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.  Araştırmada veriler 

tanımlayıcı istatistikler, t testi  ve One-way ANOVA testi kullanılmıştır.   

Çalışmada katılımcıların öz liderlik düzeylerinin yüksek (genellikle düzeyinde) olduğu ve doğal ödüller üzerinde 

odaklanma stratejilerini daha çok kullandıkları belirlenmiştir. Alt boyutlar arasında ise katılımcıların kendini 

gözlemleme, doğal ödül üzerine düşünceyi odaklama ve düşünce ve fikirlerini değerlendirme stratejilerini daha 

çok kullandıkları belirlenmiştir. Yaş, eğitim durumu, meslekte ve kurumda çalışma süresi değişkenlerine göre öz 

liderlik stratejileri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Öz liderlik becerileri yöneticilere özgü olmayıp tüm çalışanların sahip olması ve geliştirmesi gereken 

becerilerdir. Davranış odaklı stratejiler ve yapıcı düşünme stratejileri becerilerinin biraz daha geliştirilmesi 

gerektiği belirlenmiştir.  Yaş, eğitim durumu, meslekte ve kurumda çalışma süresi değişkenlerinin sağlık 

çalışanlarının öz liderlik stratejilerini kullanımını etkileyen faktörler olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Öz liderlik, Öz liderlik stratejileri, Sağlık çalışanları 
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EVALUATION OF SELF-LEADERSHIP SKILLS OF HEALTHCARE PROFESSIONALS: THE CASE 

OF SIVAS PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE 

 

ABSTRACT  

In today's conditions, traditional leadership approaches are thought to be inappropriate and it has been seen that 

they are not sufficient in today's modern societies and organizations. Establishing their own control system, 

setting their own behavioral standards, and managing their own results has become a more effective method and 

necessitated the involvement of employees in the leadership process. The aim of this study is to determine the 

self-leadership skills of healthcare professionals and to examine whether their self-leadership skills differ 

according to some variables. 

The Self-Leadership Scale developed by Anderson and Prussia (1997) was used to measure the self-leadership 

skills of the employees of the Provincial Health Directorate. Research data were obtained from volunteer 

participants online between 10.06.2022 and 30.11.2022. The sample of the study consisted of 175 people. The 

data obtained from the research were evaluated using the SPSS.23 statistical package program. In the research, 

descriptive statistics, t-test and One-way ANOVA test were used.  

In study, it was determined that the participants' self-leadership levels were high (usually level) and they used the 

strategies of focusing on natural prizes more. Among the sub-dimensions, it was determined that they used the 

strategies of self-observation, focusing thoughts on natural reward and evaluating thoughts and ideas, more. 

Significant differences were found among self-leadership strategies of variable age, educational status, working 

time in the profession and in the institution.  

Self-leadership skills are not unique to managers, but also a skill that all employees should have and develop. It 

has been determined that the skills of behavior-oriented strategies and constructive thinking strategies need to be 

developed a little more. It can be said that the variables of age, education status, working time in the profession 

and in the institution are the factors affecting the use of self-leadership strategies of health professionals. 

Keywords: Self-leadership, Self-leadership strategies, Healthcare professionals 

1.GİRİŞ 

Günümüz koşullarında, geleneksel liderlik yaklaşımlarının öne sürdüğü liderin takipçilerini ardından 

sürükleyerek emir verme bakışının günümüz modern toplum ve örgütlerinde yeterli olmadığı görülmektedir 

(Çakmak ve Uğurluoğlu, 2019). Örgütler çalışanların performans kontrolünde uygun davranışların belirlenmesi, 

gerçekleşen davranışların saptanması ve değerlendirilmesi sonrasında ödül veya cezaların verilmesi gibi farklı 

değişkenler belirlemektedirler. Böylece örgütün hedeflerine ulaşmasında yönetilebilir ve rasyonel dış kontrol 

mekanizmaları kullanılmaktadır.  Oysa çalışanların kendi kontrol sistemini kurması, kendi davranış standartlarını 

belirlemesi ve kendi sonuçlarını yönetmek daha etkili bir yöntem olabilir (Manz 1986).   Bu alternatif bakış açısı 
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ile geleneksel otorite figürüne ve kahraman lidere duyulan ihtiyaç azalmaktadır (Pearce ve Manz, 2005:133). 

Örgütlerin büyümesi, liderin görevlerinin artması, örgütsel performansın ve karlılığın artırılması gibi nedenler 

çalışanların liderlik sürecine dahil edilmesini zorunlu kılmaktadır (Tabak vd., 2013).  

Öz liderlik, “kişinin kendi başarısını elde etmesinde kendisini motive etmesi ve yönlendirmesi sürecidir” (Manz 

1986). Öz düzenleme, öz kontrol ve öz yönetim gibi bazı kuramlara dayanan öz liderlik, “arzu edilen şekillerde 

davranmak ve gerçekleştirmek için gerekli olan öz yönetim ve öz motivasyona ulaşmak için insanların 

kendilerini etkiledikleri bir süreçtir” (Houghton ve Neck, 2002).  Öz liderlik, bireylerin kendi davranışlarını 

davranışsal ve bilişsel bazı stratejilerle kontrol altına aldıkları ve yönlendirdikleri bir süreçtir (Cristofaro ve 

Giardino, 2020:1). Bireyin kendisine yüksek standartlar belirlemesi, iş motivasyonu sağlaması ve kendisini 

kontrol etmek için stratejiler geliştirmesi öz liderliğin temel bileşenlerini oluşturmaktadır (Manz, 1986:589-590). 

Öz liderlik diğer liderlik tarzlarının aksine yalnızca yöneticileri değil bütün çalışanları ilgilendirir: Bu yaklaşıma 

göre herkes liderlik enerjisini kendisinden almakta, kendi geleceğini belirleme noktasında kararlar almakta ve 

yeteneklerini tanıyarak onları geliştirme eğilimine girmektedir (Göksoy ve diğerleri, 2014:104). 

Öz liderlik bireylerin davranış ve düşüncelerini kontrol edebilmelerinde önemli etkiye sahiptir ve bireylerin kendi 

kendine konuşmaya, zihinsel imgelere, düşünce kalıplarına, inanç ve varsayımlara odaklanmalarını sağlar (Manz, 

1986; Neck ve Houghton, 2006, 274-280). 

Öz liderlik ile ilgili stratejiler davranış odaklı stratejiler, doğal ödül stratejileri ve yapıcı düşünme modeli 

stratejileri olarak üç boyuttan oluşur.  

1.Davranış odaklı stratejiler: Bireyin daha çok kendine bir değer biçmesi, kendini ödüllendirmesi ve kendini 

disipline etmesine yöneliktir (Tabak vd., 2013).  Özellikle insanların istemedikleri görevleri yerine getirmek 

zorunda kaldıkları durumlarda kişisel öz farkındalığı yükseltmeyi; olumlu performansları teşvik eden ve olumsuz 

performansların etkisini hafifletmeyi amaçlayan stratejilerdir (Cristofaro ve Giardino, 2020:5). Bu stratejiler, 

kendini gözlemleme, hedef belirleme, kendini ödüllendirme, kendini cezalandırma ve ipuçları belirleme 

stratejilerini içermektedir. Başarısız sonuçların elde edilmesi bireyleri istenmeyen davranışlara 

götürebileceğinden, bu stratejiler bireyleri başarılı sonuçlara götürebilecek olumlu davranışlar için 

isteklendirmekte kullanılabilir (Houghton ve Neck,2002).  Kendini gözlemleme, bireyin kendi davranışlarının 

sergilenmesinde verimsiz davranışların sergilenmemesi için farkındalığını artırır, daha iyi hedefler belirleyebilir. 

Kendini ödüllendirme, bireyin başarıları karşısında kendini tebrik edip ödüllendirirken, kendini cezalandırma 

boyutunda ise tam tersi olarak olumsuz sonuçlarda cezalandırmaya başvurmasını ifade eder Ancak 

cezalandırmaya aşırı başvurmak bireyin başarısını olumsuz etkileyebileceğinden dikkatli olunmalıdır.  

(Uğurluoğlu vd., 2015). İpuçları belirleme (kendine hatırlatıcılar belirleme) boyutu ise performansı olumlu 

etkileyecek şekilde bireyin davranış gerçekleşmeden önce tekrar etme veya prova etmeyi, küçük hatırlatıcı notlar 

almayı veya yapılacaklar listesi hazırlamayı içerir (Doğan ve Şahin, 2008). Davranış odaklı stratejilerde amaçlara 
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ulaşmada olumlu davranışları teşvik edilirken, başarısız sonuçlara götürebilen olumsuz, istenmeyen davranışlar 

bastırılır. Uğurluoğlu vd., 2015). 

2.Doğal ödül stratejileri: Doğal ödüller üzerine göreve odaklanma ve doğal ödüller üzerine düşünceyi odaklama 

olmak üzere ikiye ayrılır.  Bireylerin yapmaktan keyif alacağı şeyleri işine katabilmesine, işin hoş olmayan 

yönlerinden veya yapmaktan keyif almayacağı aktivitelerden uzaklaşabilmesine odaklanır (Doğan ve Şahin, 

2008:87).  Doğal veya içsel ödüller, teşvikler görevin kendisine yerleştirildiğinde ve bir kişi görevin kendisi 

tarafından motive edildiğinde veya ödüllendirildiğinde ortaya çıkar. Örneğin, keyifli bir çalışma ortamı 

yaratabilir veya  dışarıda çalışmak veya müşterilerle sohbet etmekten keyif aldığı iş özellikleri oluşturulabilir. 

Böylece birey, işin veya görevin hoşa giden yanlarına odaklanarak performans düzeyini yükseltebilir, bu 

davranışları daha sık sergileyebilir (Houghton ve Neck, 2002). 

3.Yapıcı düşünce modeli stratejileri: Rasyonel olmayan düşünce, inanç ve varsayımları değerlendirilerek ve 

bunlara meydan okuyarak başarılı bir gelecek performansının zihinsel hayalini kurmayı ve olumlu kendi kendine 

konuşmayı içerir. Olumsuz ve yıkıcı kendi kendine konuşmanın yerini daha olumlu ve yapıcı kendi kendine 

diyaloglar almalıdır.  Böylece birey, iyimser ve olumlu kendi kendine diyalogları teşvik ederken, olumsuz ve 

karamsar kendi kendine konuşmayı bastırmayı ve caydırmayı öğrenebilir (Houghton ve Neck, 2002). Bu 

stratejiler sayesinde arzu edilen şekilde birey düşünce kalıplarını değiştirmeyi kullanabilir (Prussia vd., 1998).  

“Süper liderlik” olarak da adlandırılan öz liderlik, dinamik kendi kendine liderliğin yaşayan modelleri olarak 

hizmet eder ve diğerlerini sorumluluk almaya ve kendilerini yönetmeye teşvik eder (Manz ve Sims 2001:82).  Öz 

liderlik becerileri sadece yöneticilere özgü değil, tüm çalışanların sahip olması gereken becerilerdir. Her 

kademedeki yönetici veya liderlerin, etkili yönetim sergileyebilmeleri öncelikle kendi kendilerini 

yönetebilmelerine ve kendi kendilerine liderlik edebilmelerine bağlıdır. Bu şekilde tüm çalışanlar dışarıdan başka 

birinin yönetimine ihtiyaç duymayacak ve kendi kendilerine yapabileceklerinin en iyisine ulaşmaya 

çalışacaklardır (Doğan ve Şahin, 2008: 81).  Araştırmalarda öz liderlik becerilerinin teşvik edilmesi sonucu 

çalışanların psikolojik fonksiyonlarını (dayanıklılık, kişiler arası dürüstlük, optimist olma ve iş doyumu gibi) ve 

sağlık statülerini (stresin düşmesi, iyilik halinin yükselmesi, stresli iş ortamının yönetilmesi ve hastalık 

semptomlarının azalması) olumlu etkilediği belirlenmiştir (Çakmak ve Uğurluoğlu, 2019).  Öz liderlik 

becerilerinin geliştirilmesi personelin güçlendirilmesinde ve bireylerin eleştirel düşünme becerilerin 

geliştirilmesinde olumlu katkılar sağlamaktadır (Alper Ay vd., 2015). Öz liderlik becerilerinin örgütsel 

vatandaşlık davranışını pozitif etkilediği belirlenmiştir (Göksoy vd.,2014). 

Sağlık kurumlarının belirlenen vizyon ve hedeflere ulaşması, geçmişe nazaran hasta memnuniyetiyle ilgili artan 

kaygılara yönelik daha fazla ve etkin çalışmalar yapılması yalnızca birkaç yöneticinin üstesinden gelebileceği 

konular değildir. Bu noktada davranışsal ve bilişsel stratejiler yoluyla kişinin kendi kendini yönetmesi esasına 

dayanan öz liderlik kavramına olan ilgi ve ihtiyaç artmaktadır (Song ve Lee, 2016:221).  Sağlık kurumları 
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insanların çok çeşitli olabilen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek kalitede tıbbi hizmet vermek için çaba 

sarf eden, bu doğrultuda yönetim metotlarının da sürekli yenilenmesi ve güncel kalması gereken kurumlardır. 

Sağlık hizmetinin merkezinde bulunan sağlık çalışanlarının da hasta sorunlarını anlamak ve ihtiyaçlarını 

gidermek için yetkin kişiler olması gerekmektedir. Bu doğrultuda sağlık çalışanlarının yetkilendirilmesi, 

niteliksel olarak bulundukları konumların güçlendirilmesi noktasında adımlar atılabilmesi için sağlık 

çalışanlarının öz liderlik, öz yeterlilik ve problem çözme gibi yetkinliklerinin de artması gerektiği söylenebilir 

(Kim ve Sim, 2020:2). Sağlık kurumlarında çalışan personellerin yaptıkları meslekler özerkliği sağlamayı 

amaçlayan liderliğin önemli olduğu mesleklerdir. Sağlık kurumlarında lider odaklı değil takipçi odaklı; örgüt 

üyelerinin eşitliğini ve katılımını gözeten bir yapı oluşturulmalıdır (Yu ve Ko, 2017:422). 

Bu çalışmanın amacı, il sağlık müdürlüğü çalışanlarının öz liderlik becerilerinin belirlenmesi, bazı değişkenlere 

göre öz liderlik becerilerinin farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi ve böylece sağlık çalışanlarında öz 

liderlik stratejilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. 

II. YÖNTEM 

2.1.AMAÇ, KATKI VE ARAŞTIRMANIN HIPOTEZLERI 

Bu araştırmanın amacı Sivas İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının öz liderlik beceri düzeylerini ve sosyo-

demografik özelliklere göre öz liderlik becerileri arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemektir. Bu 

araştırma sağlık çalışanlarının öz liderlik beceri düzeylerinin belirlenmesi ve hangi becerilerin geliştirilmesi 

gerektiğini göstermesi konusunda bilgiler sağlaması bakımından önem taşımaktadır.  

H1: Katılımcıların öz liderlik becerileri cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H2: Katılımcıların öz liderlik becerileri yaşlarına göre anlamlı farklılık gösterir. 

H3: Katılımcıların öz liderlik becerileri medeni durumlarına göre anlamlı farklılık gösterir. 

H4: Katılımcıların öz liderlik becerileri eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterir 

H5: Katılımcıların öz liderlik becerileri mesleklerine göre anlamlı farklılık gösterir 

H6:Katılımcıların öz liderlik becerileri meslekte çalışma sürelerine göre anlamlı farklılık gösterir 

H7:Katılımcıların öz liderlik becerileri kurumda çalışma sürelerine göre anlamlı farklılık gösterir 

H8: Katılımcıların öz liderlik becerileri aylık gelirlerine göre anlamlı farklılık gösterir 

H9: Katılımcıların öz liderlik becerileri yöneticilik görevinin olup olmamasına göre anlamlı farklılık gösterir. 

2.2.VERI TOPLAMA, ANALIZ YÖNETIMI VE ÖLÇEK BILGILERI 

Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırma verileri 10.06.2022-30.11.2022  tarihleri 

arasında google form olarak anket paylaşılmış ve online/çevrim içi olarak gönüllü katılımcılardan elde edilmiştir.  

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS.23 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.  Araştırmada 

veriler tanımlayıcı istatistikler, t testi  ve One-way ANOVA testi kullanılmıştır.  Verilerden elde edilen 

sonuçlarda %95 güven aralığı dikkate alnmış ve  p< 0,05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir.  
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Çalışmada iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümünde sosyo-

demografik özelliklere ilişkin 9 soru yer almıştır. İkinci bölümde ise katılımcıların öz liderlik düzeylerini ölçmek 

için,  Anderson ve Prussia (1997) tarafından geliştirilen ve Houghton ve Neck (2002) tarafından doğrulayıcı 

analiz çalışmaları yapılan Öz Liderlik Ölçeği (Self Leadership Questionnaire) kullanılmıştır.  Ölçeğin Türkçe 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Tabak, Sığrı ve Türköz (2009;2013) tarafından yapılmıştır. Ölçek 29 

maddeden oluşmakta ve üç temel boyut ve sekiz alt boyuttan oluşmaktadır.  5’li Likert tipinde olan ölçek; 1: 

Hiçbir zaman, 2: Nadiren, 3: Ara sıra, 4: Genellikle ve 5: Her zaman olarak işaretlenmektedir.  Ölçeğin Cronbach 

Alpha değeri 0.88 olarak belirlenmiştir.  Bu çalışmada ise ölçeğin güvenilirlik oranının 0,935 olarak oldukça 

yüksek olduğu belirlenmiştir.  

2.3.EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmada Sivas İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan  400 çalışan araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise evrenin yaklaşık % 44’üne takabül eden 175 kişi oluşturmuştur.  

III. BULGULAR  

Araştırmaya katılan katılımcıların sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (n=175) 

 

 

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde, %46,3’ü 30-39 yaş aralığındadır. %53,7’si kadın, 

%73,7’si evlidir. Eğitim durumuna göre katılımcıların %57,1’i lisans mezunudur. Katılımcıların %68’i mesleğine 

göre sağlık çalışanı, %25,1’i idari personel ve %6,9’u teknik personelden oluşmaktadır.  %42,3’ünün meslekte 

Yaş N % Cinsiyet  N % 

20 -29 29 16,6 Kadın 94 53,7 

30-39 81 46,3 Erkek  81 46,3 

40 -49 47 26,9 Eğitim Durumu   

60 ve üzeri 18 10,3 Lise  11 6,3 

Medeni durum   Önlisans  26 14,9 

Evli  129 73,7 Lisans  100 57,1 

Bekar  46 26,3 Yüksek lisans 30 17,1 

Meslek   Doktora  8 4,6 

Sağlık Personeli 119 68,0 Meslekte çalışma süresi   

İdari Personel 44 25,1 0-10 yıl 74 42,3 

Teknik Personel 12 6,9 11 -20 yıl 73 41,7 

Kurumda çalışma 

süresi 
  

21 yıl ve üzeri 
28 16,0 

0-10 yıl 102 58,3 Aylık Gelir   

11 -20 yıl 57 32,6 Düşük 21 12,0 

21 yıl ve üzeri 16 9,1 Orta 139 79,4 

Yöneticilik görevi   Yüksek 15 8,6 

Var  28 16,0  
  

Yok  147 84,0 
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çalışma süresi ve %58,3’ünün kurumda çalışma süresi 0 ile 10 yıl arasındadır. %79,4’ü aylık gelir seviyelerinin 

orta düzeyde olduğunu, %84’ü idari bir görevlerinin olmadığını belirtmiştir (Tablo 1). 

Tablo 2. Katılımcıların Öz Liderlik Ölçeğinin temel boyutlarına İlişkin Cevaplarının Dağılımı  

 Güvenilirlik 
Madde 

sayısı 
Min. Max. Ort. Std. Sapma 

1.Davranış Odaklı Stratejiler 0,822 13 1,85 4,94 3,60 0,63 

2. Doğal Ödüller Üzerinde Düşünceyi 

Odaklama Stratejisi (Doğal Ödül 

stratejileri) 

0,560 2 2,00 5,00 4,07 0,73 

3.Yapıcı Düşünme Stratejileri 0,921 14 2,10 5,00 3,82 0,69 

Öz liderlik (Genel) 0,935 29 2,14 4,93 3,76 0,58 

 

Tablo 2’de katılımcıların öz liderlik ölçeğinden üç temel boyutu açısından aldıkları puan ortalamaları verilmiştir. 

Öz liderlik (genel) ölçeği puan ortalaması x =3,76±0,58 ile “genellikle” düzeyindedir. Ölçeğin üç temel boyutu 

açısından verilen cevaplar incelendiğinde, doğal ödüller üzerinde odaklanma düzeyi x =4,07±0,73 ile en yüksek 

ortalamaya sahiptir. Diğer boyutlar ise sırasıyla yapıcı düşünme stratejileri x =3,82±0,69 ve davranış odaklı 

stratejiler x =3,60±0,63 düzeyindedir.  Buna göre katılımcıların öz liderlik düzeylerinin yüksek olduğu ve daha 

çok doğal ödüller üzerinde odaklanma stratejilerini kullandıkları belirlenmiştir.  

Tablo 3.Katılımcıların Öz Liderlik Ölçeğinin Alt boyutlarına İlişkin Cevaplarının Dağılımı  

 
Madde 

sayısı 

Cronbach’s 

Alpha 
Min. Max. Ort. Std. Sapma 

1. Kendine Hedef Belirleyerek Başarılı 

Performans Hayal Etme 
7 0,899 1,71 5,00 3,93 0,74 

2. Kendini Ödüllendirme 3 0,916 1,00 5,00 3,50 1,11 

3. Kendi Kendine Konuşma 3 0,919 1,00 5,00 3,52 1,05 

4. Düşünce ve Fikirlerini Değerlendirme 4 0,818 2,00 5,00 4,02 0,68 

5. Kendini Cezalandırma 4 0,768 1,00 5,00 3,17 0,78 

6. Kendini Gözlemleme 4 0,834 2,25 5,00 4,08 0,66 

7. Kendine Hatırlatıcılar Belirleme 2 0,780 1,00 5,00 3,64 1,07 

8. Doğal Ödüller Üzerinde Düşünceyi 

Odaklama 
2 0,560 2,00 5,00 4,07 0,73 

Öz liderlik (Genel)  29 0,935 2,14 4,93 3,76 0,58 

Katılımcıların öz liderlik alt sekiz boyutları arasında en yüksek ortalamalar sırasıyla; kendini gözlemleme 

(4,08±0,66), doğal ödül üzerine düşünceyi odaklama (4,07±0,73), düşünce ve fikirlerini değerlendirme 

(4,02±0,68) şeklinde sıralanmaktadır. Alt boyutlara ilişkin en düşük ortalamalar ise sırasıyla kendini 

cezalandırma, kendini ödüllendirme ve kendi kendine konuşma boyutlarıdır (Tablo 3).  Buna göre katılımcıların 

en çok sırasıyla kendini gözlemleme, doğal ödüller üzerinde düşünceyi odaklama ve düşünce ve fikirlerini 

değerlendirme stratejilerini kullandıkları belirlenmiştir. 

Araştırmada ayrıca öz liderlik ölçeğinin temel boyutları ile sosyo-demografik özellikler arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Cinsiyet, medeni durum, meslek, aylık gelir ve yöneticilik görevi ile öz 

liderlik ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05).  Yaş, eğitim, meslekte 
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çalışma süresi ve kurumda çalışma süresi değişkenleri ile öz liderlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar belirlenmiştir (p<0,05).   Buna göre H2,H4,H6 ve H7 kabul edilirken H1,H3,H5,H8 ve H9 

hipotezleri ise reddedilmiştir.  Aşağıda analiz sonuçlarında anlamlı farklılık belirlenen sonuçlara yer verilmiştir.    

Tablo 4: Katılımcıların Öz liderlik Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre Dağılımı 

 
Yaş 

Ort. Std. Sapma F P 
Tukey 

Sonucu 

1.Davranış Odaklı Stratejiler  

20 -29 3,64 0,46 

2,653 0,050 3>4 
30-39 3,61 0,66 

40 -49 3,69 0,55 

 50 ve üzeri 3,21 0,81 

 2.Doğal Ödüller Üzerinde 

Düşünceyi Odaklama 

Stratejisi 

20 -29 4,05 0,65 

1,550 0,204 - 
30-39 4,06 0,73 

40 -49 4,21 0,64 

 50 ve üzeri 3,77 1,00 

3.Yapıcı Düşünme Stratejileri 

 

20 -29 3,88 0,54 

1,429 0,236 - 
30-39 3,87 0,67 

40 -49 3,82 0,64 

 50 ve üzeri 3,51 1,00 

Davranış odaklı stratejiler ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Tukey testi 

sonucunda, 40-49 yaş grubunda olan katılımcıların 50 ve üzeri yaş grubuna göre davranış odaklı stratejilerin 

kullanım düzeyleri daha yüksek olduğu belirlenmiştir. (p<0,05).   Dolayısıyla H2 hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 

4).  Buna göre H2,H4,H6 ve H7 kabul edilirken H1,H3,H5,H8 ve H9 hipotezleri ise reddedilmiştir.  Aşağıda 

analiz sonuçlarında anlamlı farklılık belirlenen sonuçlara yer verilmiştir.    

Tablo 5: Katılımcıların Öz liderlik Düzeylerinin Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Dağılımı 

 
Eğitim  

Ort. Std. Sapma F P 
Tukey 

Sonucu 

1.Davranış Odaklı Stratejiler  

Lise  3,04 0,71  

 

 

2,840 

 

 

0,026 3>1 

Ön lisans  3,52 0,66 

Lisans  3,68 0,61 

Yüksek lisans 3,62 0,60 

Doktora  
3,49 0,45 

2.Doğal Ödüller Üzerinde 

Düşünceyi Odaklama Stratejisi 

Lise  3,81 1,05 

 

2,001 

 

0,097  

Ön lisans  3,78 0,87 

Lisans  4,17 0,64 

Yüksek lisans 4,15 0,70 

Doktora  3,87 0,74 

3.Yapıcı Düşünme Stratejileri 

Lise  3,42 0,94 

1,492 0,207  

Ön lisans  3,92 0,66 

Lisans  3,84 0,69 

Yüksek lisans 3,91 0,61 

Doktora  3,56 0,42 
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Davranış odaklı stratejiler ile eğitim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Tukey 

testi sonucunda, lisans mezunlarının lise mezunlarına göre davranış odaklı stratejilerin kullanım düzeyleri daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05).   Dolayısıyla H4 hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 5).  

 Tablo 6: Katılımcıların Öz liderlik Düzeylerinin Meslekte Çalışma Süresi Değişkenine Göre Dağılımı  

 
Meslekte 

çalışma süresi 
Ort.  

Std. 

Sapma 
F P 

Tukey 

Sonucu 

1.Davranış Odaklı Stratejiler  

0 -10 yıl 3,64 0,64 

4,499 0,012 

 

3<1 

3<2 

11 -20 yıl 3,67 0,56 

21 yıl ve 

üzeri 
3,28 0,69 

 2.Doğal Ödüller Üzerinde 

Düşünceyi Odaklama Stratejisi 

0 -10 yıl 4,06 0,73 

1,247 

 
0,290  

11 -20 yıl 4,15 0,67 

21 yıl ve 

üzeri 
3,89 0,89 

3.Yapıcı Düşünme Stratejileri 

 

0 -10 yıl 3,97 0,66 

5,838 0,004 
3<1 

 

11 -20 yıl 3,81 0,62 

21 yıl ve 

üzeri 
3,46 0,81 

Davranış odaklı stratejiler ve yapıcı düşünme stratejileri ile meslekte çalışma süreleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Tukey testi sonucunda, meslekte çalışma süresi 21 yıl ve daha fazla olan 

çalışanların hem davranış odaklı stratejileri hem de yapıcı düşünme stratejileri daha az kullandıkları 

belirlenmiştir (p<0,05).   Dolayısıyla H6 hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 6).  

Tablo 7: Katılımcıların Öz liderlik Düzeylerinin Kurumda Çalışma Süresi Değişkenine Göre Dağılımı 

 
Kurumda 

çalışma süresi 
Ort.  

Std. 

Sapma 
F P 

Tukey 

Sonucu 

1.Davranış Odaklı Stratejiler  

0 -10 yıl 3,65 0,62 
6,478 

 

0,002 

 

3<1 

3<2 
11 -20 yıl 3,65 0,58 

21 yıl ve üzeri 3,07 0,61 

 2.Doğal Ödüller Üzerinde 

Düşünceyi Odaklama Stratejisi 

0 -10 yıl 4,06 0,71 
1,829 

 

0,164 

 
 11 -20 yıl 4,17 0,69 

21 yıl ve üzeri 3,78 0,93 

3.Yapıcı Düşünme Stratejileri  

0 -10 yıl 3,92 0,63 

6,650 0,002 
3<1 

3<2 
11 -20 yıl 3,81 0,72 

21 yıl ve üzeri 3,26 0,68 

 

Davranış odaklı stratejiler ve yapıcı düşünme stratejileri ile mevcut kurumda çalışma süreleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Tukey testi sonucunda, mevcut kurumda çalışma süresi 21 yıl 

ve daha fazla olan çalışanların hem davranış odaklı stratejileri hem de yapıcı düşünme stratejilerini daha az 

kullandıkları belirlenmiştir (p<0,05).   Dolayısıyla H7 hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 7).  

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Katılımcıların liderlik (genel) ölçeği puan ortalaması x =3,76±0,58 ile “genellikle” düzeyinde olduğu 

belirlenmiştir. Öz liderliğin üç temel boyutuna göre; sırasıyla doğal ödüller üzerinde odaklanmanın x =4,07±0,73, 
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yapıcı düşünme stratejilerinin x =3,82±0,69 ve davranış odaklı stratejilerin x =3,60±0,63 düzeyinde olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre katılımcıların öz liderlik düzeylerinin yüksek olduğu ve daha çok doğal ödüller 

üzerinde odaklanma stratejilerini kullandıkları belirlenmiştir. Davranış odaklı stratejiler ve yapıcı düşünme 

stratejilerinin ise geliştirilmesi gerektiği söylenebilir.  Sağlık çalışanlarının davranış odaklı stratejiler ve yapıcı 

düşünme stratejilerinin iletişim becerilerinin geliştirilmesine de katkısı olabilir. Nitekim Kağan vd., (2021) 

davranış odaklı stratejiler ile yapıcı düşünme modelinin sağlık çalışanlarının iletişim becerilerini pozitif 

etkilediğini belirlemiştir. Böylece bu becerilerin geliştirilmesi sağlık kurumlarında performansı yükselterek 

özellikle hastalarla iletişimde önemli katkılar sağlayabilir. 

Katılımcıların öz liderlik alt sekiz boyutları arasında en yüksek ortalamalar sırasıyla; kendini gözlemleme 

4,08±0,66, doğal ödül üzerine düşünceyi odaklama 4,07±0,73), düşünce ve fikirlerini değerlendirme (4,02±0,68) 

şeklinde sıralanmaktadır. Alt boyutlara ilişkin en düşük ortalamalar ise sırasıyla kendini cezalandırma, kendini 

ödüllendirme ve kendi kendine konuşma boyutlarıdır.    

Buna göre katılımcıların en çok sırasıyla kendini gözlemleme, doğal ödüller üzerinde düşünceyi odaklama ve 

düşünce ve fikirlerini değerlendirme stratejilerini kullandıkları belirlenmiştir.  Kendini cezalandırma, kendini 

ödüllendirme ve kendi kendine konuşma düzeyleri nispeten daha düşük belirlenmiştir. Kendini cezalandırmada 

aşırıya kaçılmaması gerektiğinden bu boyutun çok yüksek olmamasının iyi bir sonuç olduğu söylenebilir.  Ancak 

kendini ödüllendirme ve kendi kendine konuşma becerilerinin kişinin performansına olumlu katkıları olduğundan 

bu becerilerin geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, meslek, aylık gelir ve yöneticilik görevi değişkenlerinin öz liderlik 

stratejileri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların yaş, eğitim, 

meslekte çalışma süresi ve kurumda çalışma süresi değişkenleri ile öz liderlik stratejileri arasında anlamlı 

farklılıklar saptanmıştır  (p<0,05).       

Yaş açısından, 40-49 yaş grubunda olan katılımcıların 50 ve üzeri yaş grubuna göre davranış odaklı stratejileri 

kullanım düzeyleri daha yüksek bulunmuştur.  Eğitim düzeylerine göre, lisans mezunlarının lise mezunlarına 

göre davranış odaklı stratejileri kullanım düzeyleri daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna göre 40-49 yaş grubu 

ve lisans mezunları, davranış odaklı stratejiler olan, kendini gözlemleme, hedef belirleme, kendini ödüllendirme, 

kendini cezalandırma ve ipucu belirleme stratejilerini daha çok kullanmaktadırlar. Bu katılımcılarda başarılı 

hedef ve amaçları gerçekleştirmede olumlu davranışların sergilenmesi için davranış odaklı stratejiler daha fazla 

kullanılmaktadır. 

Meslekte çalışma süreleri ve kurumda çalışma süreleri 21 yıl ve daha fazla olan sağlık çalışanlarının hem 

davranış odaklı stratejileri hem de yapıcı düşünme stratejilerini daha az kullandıkları belirlenmiştir.  Buna göre 

yapıcı düşünme stratejilerinin düşük olması açısından; 21 yıl ve üzeri meslekte ve kurumda çalışma süresine 

sahip katılımcılar, kariyerlerinin son aşamalarına yaklaşmış veya emeklilikleri yaklaşmış kişiler olabileceğinden, 
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daha önceki başarılarının verdiği güvenle başarılı sonuçlar elde etmede isteklerini azaltmış olabilirler. Bu nedenle 

bu katılımcıların başarılı bir performans hayali kurmak, kendi kendine konuşmak, düşünce ve fikirlerini 

değerlendirmek stratejilerini daha az kullandıkları söylenebilir. Benzer olarak bu katılımcılarda davranış odaklı 

stratejilerin kullanımı da (kendini gözlemleme, hedef belirleme, kendini ödüllendirme, kendini cezalandırma ve 

kendine hatırlatıcılar belirleme) düşük bulunmuştur.    

Bulgularımıza benzer olarak Uğurluoğlu ve arkadaşlarının (2013) hastane çalışanlarına yönelik çalışmalarında; 

ilköğretim ve lise mezunu, 41 yaş üstü, 19 yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olanların davranış odaklı stratejileri 

daha düşük saptanmış ve meslek, medeni durum değişkenlerinde ve doğal ödül stratejilerinde hiçbir değişkende 

anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Ancak, Uğurluoğlu ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında kadınlarda 

davranış odaklı stratejilerin daha yüksek olması ve yapıcı düşünme stratejilerinde ise anlamlı farklılık 

saptanmaması açısından çalışmamızdan farklı sonuçlara ulaşılmıştır. 

Kaya ve Karakaya’nın (2021) yaptıkları çalışmada da çalışanların öz liderlik düzeyleri yüksek olarak 

belirlenmiştir. Yine aynı çalışmada, bu çalışmaya paralel olarak eğitim durumu değişkeninde lisans mezunu 

çalışanlar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Bu çalışmada katılımcıların öz liderlik düzeylerinin yüksek olduğu ve doğal ödüller üzerinde odaklanma 

stratejilerini daha çok kullandıkları belirlenmiştir. Davranış odaklı stratejiler ve yapıcı düşünme stratejileri 

becerilerinin ise biraz daha geliştirilmesi gerektiği belirlenmiştir.  Sağlık çalışanlarında yaş, eğitim durumu, 

meslekte ve kurumda çalışma süresi değişkenlerinin öz liderlik stratejilerini etkileyen faktörler olduğu 

belirlenmiştir. Sonuç olarak sağlık çalışanlarının öz liderlik becerilerinin geliştirilmesi, sağlık hizmeti 

sunumunun niteliğine ve hızına önemli katkılar sağlayabilir. Tüm çalışanların dışarıdan birine ihtiyaç duymadan 

kendi kendilerine harekete geçmesinde bu becerilerin geliştirilmesi hem çalışan performansına hem de örgüt 

performansına önemli katkılar sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışma, Aydın ili Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nda 2014-2019 

yılları arasında otopsi yapılan 65 yaş ve üzeri olguların ölüm nedenleri, cinsiyetlere ve yıllara göre dağılımları ve 

histopatolojilerinin değerlendirilerek incelenmesi, konu ile ilgili farkındalık oluşturulması, önlenebilir ölümlerde 

gerekli psikososyal desteklerin sağlanabilmesi amacıyla planlanmıştır ve bu amacın, bilimsel bilgiye katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

Gereç ve Yöntem: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nda, arşiv 

dosyalarının retrospektif olarak incelenmesi sonucu elde edilen 190 bireyin otopsi verilesi, ilgili literatür tarama 

ve incelemesine göre, IBM SPSS V23 ile analiz edilmiştir. 

Bulgular: Olguların 138’inin (%72.6) erkek ve 52’sinin (%27.4) kadın olduğu saptanmıştır. Seçilen intihar 

yöntemlerinin, erkeklerde ve kadınlarda en çok ölü bulunma, ikinci sırada ise trafik kazaları olduğu saptanmıştır.  

Sonuç: Yaşlı intiharlarındaki artış, bu nüfusun kendi başlarına hayatlarını idame ettirmekte zorlandıkları şeklinde 

yorumlanabilir. Literatürde yaşlı ölümlerinin birçoğunun uygun psikososyal destek sistemleri ile önlenebileceği 

belirtilmektedir. Önlenebilir yaşlı ölümleri konusunda önlemlerin alınabilmesi amacıyla toplumun 

bilgilendirilmesi, ruhsal iyilik hallerinin devamı için fiziksel, sosyal ve psikiyatrik destek almalarının sağlanması, 

yaşam koşullarının kaza risklerini en aza indirecek şekilde düzenlenmesi ile yaşlı ölümlerinin büyük oranda 

önüne geçilebileceği öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Otopsi, Psikososyal Destek, Yaşlı, Yaşlılık Dönemi 

EVALUATION OF CASES AGED 65 YEARS AND OLDER, WHO HAD AUTOPSY İN AYDIN 

ABSTRACT 

Objective: This study was carried out by evaluating the causes of death, distribution by gender and years, and 

histopathology of cases aged 65 and over who were autopsied by Aydın Province Adnan Menderes University 

Forensic Medicine Department between 2014-2019, raising awareness about the subject, and psychosocial 
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factors needed in preventable deaths. It is planned to provide support and it is thought that this purpose will 

contribute to scientific knowledge. 

Materials and Methods: 190 autopsy data obtained as a result of retrospective examination of archive files in 

Aydın Adnan Menderes Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, were analyzed with IBM SPSS 

V23 according to the relevant literature review and review. 

Results: It was determined that 138 (72.6%) of the cases were male and 52 (27.4%) were female. It was 

determined that the chosen suicide methods were found to be dead mostly in men and women, and traffic 

accidents were in the second place. 

Conclusion: The increase in elderly suicides can be interpreted as indicating that this population has difficulty in 

sustaining their lives on their own and that it is necessary to receive physical and psychiatric support in this 

regard. It is stated in the literature that most of the elderly deaths can be prevented with appropriate psychosocial 

support systems. It is foreseen that elderly deaths can be prevented to a large extent by taking precautions about 

preventable elderly deaths and informing the society, arranging the living conditions of the elderly population in 

a way that minimizes the risk of accidents. 

Keywords: Autopsy, Psychosocial Support, Elderly, Old Age 

 ‘’AYDIN İLİNDE OTOPSİ YAPILAN 65 YAŞ VE ÜZERİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ’’ 

konu başlıklı çalışmamız şu an Euroasıa Journal dergisinde hakem değerlendirmesindedir. 

 Özet bildirimizin değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa kongreye çevrimiçi ve Türkçe olarak katılım 

sağlayacağız. 
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ZERNÛCÎ’NİN  “TALÎMÜ’L-MÜTEALLİM FÎ TARÎKİ’T-TEALLÜM” ADLI ESERİYLE AHMED EN-

NİĞDEVÎ’NİN “TAʿLÎMÜ’L-MÜTEʿALLİM” İSİMLİ RİSALESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Mustafa KIRANATLIOĞLU  

Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Islamic Sciences 

Department of Religious Studies 

ORCID: 0000-0002-7609-3093 

ÖZET 

İslam’da ilme çok büyük önem verilmiştir. “Oku” emriyle başlayan Kuran’ın ilk ayetleri öğretmekten, kalemden 

ve bilmekten bahseder. Son peygamber Hz. Muhammed de ilmin önemine dikkat çekmiş, ümmetine ilim 

öğrenmeyi emretmiştir. Allah’ın ve peygamberin ilmi bu derece teşvik etmesi İslam âlimlerini etkilemiş, neticede 

İslâm dünyasında eğitim-öğretim ilke ve yöntemlerini anlatan pek çok eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerde ilmin 

ve âlimin önemi, ilim öğrenmenin usul ve kaideleri, hafızayı güçlendiren ve zayıflatan haller, rızkın artıran ve 

azaltan ameller anlatılmıştır. Bu tür eserlerin en önemlilerinden birisi de Burhâneddin ez-Zernûcî’nin (ö. 

593/1196) “Taʿlîmü’l-müteʿallim” adlı eseridir. Eğitim konusunda kapsamlı bilgiler veren bu eser uzun yıllar 

medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Eserin başarısı başka müellifleri de etkilemiş ve buna benzer 

eserler yazmaya sevk etmiştir. Kaynaklarda hakkında bilgi bulunmayan ancak 16. asırda yaşadığı düşünülen 

Ahmed b. Ahmed en-Niğdevî’nin “Taʿlîmü’l-müteʿallim” adlı risalesinde de bu etki görülmektedir. Konu 

başlıkları, yapılan açıklamalar, verilen örnekler, delil gösterilen ayet ve hadisler ve hatta şiirler ve menkıbeler bu 

iki eser arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koymaktadır. Aralarındaki benzerlikler farklılıklardan fazla olsa da ikinci 

eserin birincinin kopyası olduğunu söylemek mümkün değildir.  İki eser arasındaki en belirgin fark Zernûcî’nin 

eserinde on üç bölüm varken, Ahmed en-Niğdevî’nin eserinin on mukaddimeden oluşmasıdır. Çalışmamızda bu 

iki eseri birebir karşılaştırarak farklılıkları ortaya koyacağız. 

Anahtar Kelimeler: Din, İslam, Eğitim, Öğretim, Zernûcî, Ahmed en-Niğdevî 

COMPARISON OF ZERNÛCÎ'S "TALİMÜ'L-MUTEALLİM FÎ TARİKİ'T-TEALLÜM" AND AHMED 

EN-NIGDEVÎ'S TREATMENT TITLED "TA'LÎMÜ'L-MUTE'ALLİM" 

ABSTRACT 

Knowledge is given great importance in Islam. The first verses of the Qur'an, which begin with the command 

"Read", talk about teaching, pen and knowing. The last prophet Hz. Muhammad also drew attention to the 

importance of knowledge and ordered his ummah to learn knowledge. The fact that Allah and the Prophet 

encouraged science to such an extent influenced Islamic scholars, and as a result, many works were written 

describing the principles and methods of education in the Islamic world. In these works, the importance of 

science and scholars, the methods and principles of learning science, the situations that strengthen and weaken 

the memory, and the deeds that increase and decrease the sustenance are explained. One of the most important of 

such works is Burhâneddin ez-Zernûcî's (d. 593/1196) "Taʿlîmü'l-müteʿallim". This work, which provides 
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comprehensive information on education, has been used as a textbook in madrasas for many years. The success 

of the work influenced other authors and prompted them to write similar works. Ahmed b. This effect is also seen 

in Ahmed en-Nigdevî's pamphlet "Taʿlîmü'l-müte'allim". Subject headings, explanations made, examples given, 

verses and hadiths cited as evidence, and even poems and legends clearly reveal the relationship between these 

two works. Although the similarities between them are more than the differences, it is not possible to say that the 

second work is a copy of the first. The most obvious difference between the two works is that while there are 

thirteen chapters in Zernûcî's work, Ahmed en-Niğdevî's work consists of ten introductions. In our study, we will 

reveal the differences by comparing these two works one by one. 

Keywords: Religion, Islam, Education, Teaching, Zernûcî, Ahmed an-Niğdevi  

1. GİRİŞ  

İslâm dünyasında eğitim-öğretim ilke ve yöntemlerini anlatan pek çok eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerde ilmin 

ve âlimin önemi, ilim öğrenmenin usul ve kaideleri, hafızayı güçlendiren ve zayıflatan haller, rızkın artıran ve 

azaltan ameller anlatılmıştır.1  

Bu tür eserlerin en önemlilerinden birisi de Burhâneddin ez-Zernûcî’nin (ö. 593/1196) “Taʿlîmü’l-müteʿallim” 

adlı eseridir. Eğitim konusunda kapsamlı bilgiler veren bu eser uzun yıllar medreselerde ders kitabı olarak 

okutulmuştur. Eserin başarısı başka müellifleri de etkilemiş ve buna benzer eserler yazmaya sevk etmiştir.2  

Kaynaklarda hakkında bilgi bulunmayan ancak 16. asırda yaşadığı düşünülen3 Ahmed b. Ahmed en-Niğdevî’nin 

“Taʿlîmü’l-müteʿallim” adlı risalesinde de bu etki görülmektedir.4 Konu başlıkları, yapılan açıklamalar, verilen 

örnekler, delil gösterilen ayet ve hadisler ve hatta şiirler ve menkıbeler bu iki eser arasındaki ilişkiyi açıkça 

ortaya koymaktadır. Aralarındaki benzerlikler farklılıklardan fazla olsa da ikinci eserin birincinin kopyası 

olduğunu söylemek mümkün değildir.5  İki eser arasındaki en belirgin fark Zernûcî’nin eserinde on üç bölüm 

varken, Ahmed en-Niğdevî’nin eserinin on mukaddimeden oluşmasıdır. Çalışmamızda bu iki eseri birebir 

karşılaştırarak farklılıkları ortaya koyacağız. 

                                                           
1
  Zeki Salih Zengin, “Din Eğitimi Bilimi ve Tarihi”, Din Eğitimi, ed. Mustafa Köylü - Nurullah Altaş (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017), 

32. 
2
  Mesela İranlı âlim Tûsî (ö. 672/1274) Âdâbü’l- müteallimîn isimli eserinde Zernûcî’nin eserinden çokça faydalanmış, ondan bölümler 

almıştır; bununla birlikte kendi mezhebine uygun bulmadığı yerleri atlamış ya da farklı anlatmıştır. Detaylı bilgi için bk. Emine 

Keskiner, Zernûcî’nin Tûsî’ye Eğitim Açısından Etkisi Üzerine Bir İnceleme (Talîmü’l-müteallim fî tarîki’t-teallüm – Âdâbu’l-

müteallimîn Örneği), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 48 (2017), 95-116. 
3 
Kütüphane kayıtlarında eserin yazım tarihi olarak 1588 gösterilmesi müellifin 16, yüzyılda yaşadığını kanıtlar. Ahmed b. Ahmed en-

Nigdevî, et-Teʿallüm ʿalâ ṭariḳi't-taʿlîm (Ankara: Milli Kütüphane, Adana İl Halk Kütüphanesi, 01 Hk 987/7), 123b-133a. 

http://ktp.isam.org.tr/ktpgenel/recordlistb.php?-skip=2383&-max=50&KtpKodu=0102  
4
 Ahmed b. Ahmed en-Niğdevî’nin bilinen bu tek eserinin Adana, Konya ve Ankara’da olmak üzere üç nüshasına ulaşılmıştır: Ahmed 

b. Ahmed en-Nigdevî, Taʿlîmü'l-müteʿallim li teʿallumi ṭariḳi'l-ʿilm (Ankara: Milli Kütüphane, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 

Koleksiyonu, 06 Hk 1573/4), 14b-19b; Ahmed b. Ahmed en-Nigdevî, Teʿallum ʿalâ ṭarîḳi't-taʿlîm, (Konya Bölge Yazma Eserler 

Kütüphanesi, Konya İl Halk Kütüphanesi 42 Kon 583/9) belirtilmemiş; Ahmed b. Ahmed en-Nigdevî, et-Teʿallüm ʿalâ ṭariḳi't-taʿlîm 

(Ankara: Milli Kütüphane, Adana İl Halk Kütüphanesi, 01 Hk 987/7), 123b-133a. 
5
 Taʿlîmü’l-müteʿallim hakkında geniş bilgi ve Türkçe tercümesi için bkz. Mustafa Kıranatlıoğlu, Süleyman Doğanay, “Ahmed en-

Niğdevî’nin Taʿlîmü’l-Müteʿallim İsimli Eseri ve Tercümesi”, Niğdeli Âlimler Eserler ve Düşünceler, Ed. A. İskender Sarıca vd., 

(İstanbul, Kitap Dünyası, 2022), 168. 

http://ktp.isam.org.tr/ktpgenel/recordlistb.php?-skip=2383&-max=50&KtpKodu=0102
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2. İKİ ESER ARASINDAKI FARKLAR 

Ahmed en-Niğdevî’nin eseri, Zernûcî’nin eserinden şu yönlerle ayrılmaktadır:  

Her iki müellif de eserine, İslam âlimlerinde adet olduğu üzere, besmele, hamdele ve salvele ile başlar. Zernûcî, 

ilim tahsili için çalışan pek çok kişinin amaçlarına ulaşamadıklarını, onlara yol göstermek için bu eseri yazdığını 

ifade eder. Niğdevî, böyle bir gözlemden bahsetmeksizin genel olarak ilim öğrenenlere öğretimin yolunu 

belletmek amacıyla eseri hazırladığını belirtir. Her ikisi de “ilim ve hikmet sahiplerinden işitilen sözlerin bir 

araya getirilmesiyle” eserin oluştuğunu söyler. 

Zernûcî eserine “Talîmü’l-müteallim fî tarîki’t-teallüm” ismini verdiğini söyledikten sonra eserin on üç 

bölümünün konu başlıklarını sıralar. Niğdevî eserine “Taʿlîmü’l-müteʿallim” adını verdiğini, on mukaddime 

halinde tertip ettiğini, gereksiz uzatmalara yer vermeden konuları anlattığını belirtir. Hemen ardından ilimle ilgili 

hadisleri zikreder. Zernûcî ise bu hadisleri birinci bölümde anlatır, ayrıca ilim çeşitlerinden bahseder; fıkhın 

ilimlerin en üstünü olduğunu, ilim sahibinin takva ve ahlak üzere olması gerektiğini söyler.  

Niğdevî’nin birinci mukaddimesi niyet ve tevâzu hakkındadır. Zernûcî, niyet konusunu ikinci bölümde anlatır. 

Her ikisi de “ameller niyetlere göredir.” Hadisiyle konuya giriş yapar. Zernûcî bunun ardından “dünya ameli gibi 

görünen nice amelleri vardır ki iyi niyetle ahiret ameli olurlar..” sözünü de hadis olarak zikreder. Bu söz 

Niğdevî’de yoktur. Niyetin önemini anlatan hadisin ardından gelen şu ifadeler iki eserde ortaktır: “İlim tâlibi; 

ilim öğrenirken Allah’ın rızasını kazanmaya, kendisinden ve diğer müminlerden cehaleti gidermeye niyet 

etmelidir. Din-i mübînin ihyası ancak ilim ve o ilimle amel etmek iledir. O zaman diyebiliriz ki ilimsiz amel ya 

güzel olmaz ya da sahih olmaz.” Yine her iki eserde insanların teveccühünü almaya ve dünya menfaatini elde 

etmeye niyet etmemek öğütlenir ancak bu teveccüh beklentisi onlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmek, hakkı 

ortaya koymak ve dini azîz kılmak için olursa izin verilir. 

Niyetin öneminden sonra her iki eser de tevazunun değerinden bahseder. Yine konuya hadislerle giriş yapılır. 

Zernûcî fazladan Rüknül İslam’ın bir şiirinden alıntı yapar. Niğdevî ise Zernûcî’den farklı olarak kibirlilere karşı 

kibirle davranmak gerektiğini savunur ve bu görüşünü peygamberimize ve Hz. Ali’ye nisbet edilen sözlerle 

destekler.  

Niğdevî ikinci mukaddimede, Zernûcî ise üçüncü bölümde ilim, hoca ve arkadaş seçiminden bahseder. Niğdevî; 

“İlim tâlibinin evvelâ fıkıh ve usulü gibi din işi ve dünya salahı noktasında ihtiyaç duyduğu ilmi tercih etmesi 

gerekir.” derken Zernûcî; “İlim talebesinin dini işlerinde hali hazırda muhtaç olduğu ilmin en güzelini tercih 

etmesi gerekir.” der. Niğdevî ardından bu ilimleri anlamaya yardımcı olan sarf, nahiv vb. ilimleri öğrenmeyi 

tavsiye eder. Bundan sonra gelen kelam öğrenmek tavsiyesi Niğdevî’de; “Özellikle ulûm-u şer'iyyenin esası ve 

delil ile ma'rifetullaha merdiven olan tevhit ve kelam ilmini öğrenmelidir.” sözleriyle, Zernûcî’de ise “İlm-i 

tevhide öncelik vermeli ve Allahü Teala’yı delilleriyle bilmelidir.” ifadeleriyle anlatılır. Her iki âlim de gerekçe 

olarak mukallidin imanı sahih olsa da istidlâli (delil aramak) terkettiği için günahkâr olduğunu söyler. Zernûcî, 
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kadim ilimleri öğrenmeyi, cedelden kaçınmayı öğütler. Hoca seçimi noktasında her ikisi de “en yaşlı, en bilgili 

ve en takvalısını” tercih etmek gerektiğini düşünür. Zernûcî örnek olarak Ebu Hanife’nin Hammad b. Süleyman’ı 

hoca olarak seçmesini gösterir. Niğdevî, hocadan istifade etmek için yanında sebat etmeyi, ilim ve kitap 

tercihinde işini ona havâle etmeyi buyurur. Zernûcî ise dünyevi ve uhrevi her işte istişare etmeyi gerekli görür, 

peygambere bile istişarenin emredildiğini hatırlatır. Niğdevî, başlanılan ilmin ve kitabın yarım bırakılmaması 

konusunda uyarı yapar. Her iki âlim de Hz. Ali’ye nispet edilen bir şiir nakleder, bu şiirde ilme altı şeyle 

ulaşılabileceği söylenir. Zernûcî’ye göre bunlar; zeka, hırs, sabır, kafi miktar maişet, hocanın irşadı ve uzun 

zamandır. Niğdevî, sabır yerine dikkati, maişet yerine de beliğ bir üslubu koyar. 

Arkadaş tercihi noktasında; ciddi, zamanı iyi kullanan, takvalı, tabiatı düzgün olanın tercih edilmesi; tembel, 

tatilci, günah işleyen, azgın ve fitneci olandan kaçınılması konusunda iki müellif hemfikirdir.  Zernûcî 

gerekçesini bir şiirle açıklarken Niğdevî, "Kişiden sorma kendisini arkadaşından sor; zîra kişi arkadaşıyla bilinir. 

Eğer şerli ise ondan hemen uzaklaş. Eğer hayırlı ise onunla birlikte ol ki yolunu bulasın." dedikten sonra benzer 

bir şiir nakleder ama onun şiiri öncekininkinden daha kısadır. 

Niğdevîde üçüncü mukaddime, Zernûcîde dördüncü bölüm hocaya hürmet etmek, ilme saygı göstermek ve ilim 

arkadaşlarını azîz bilmek hakkındadır. Her ikisi de hürmetin öneminden bahseder. Zernûcî, hürmetin taatten 

hayırlı olduğunu söyler çünkü insan günah işlemekle kâfir olmaz ancak (Allah’a, emirlerine, ilme ve hocaya) 

hürmeti terk ederse kâfir olur. Sonra hocanın hakkının büyüklüğüyle alakalı bir şiir nakleder, İmam Sedidü’ddîn 

eş-Şirâzî’nin âlimlere hürmet edip hediye veren kişinin oğlu olmasa bile torununun âlim olacağına dair sözünü 

nakleder. Sonra her iki eserde de hocaya karşı davranışın nasıl olması gerektiği açıklanır: Hocanın önünde 

yürümemek lazımdır. Huzurunda şöyle dursun gıyabında dahi onun için belirlenmiş yere oturmamalıdır. 

(Niğdevî, hocayla oturma mesafesine dikkat çeker: “Ders esnasında ona saygıyı zedeleyecek ve dersi anlamayı 

zorlaştıracak tarzda ona yakın oturmamalıdır. Yine zaruret olmadan dersi anlamayı zorlaştıracak tarzda onun 

uzağında da oturmamalıdır. Dolayısıyla kendisiyle hocası arasında Hallâcın yayı kadar mesafe olması uygundur; 

çünkü bu, ta'zime daha yakın ve anlamaya daha yardımcıdır.” Zernûcî ise bölümün sonuna doğru bu konuyu ele 

alır ve uygun mesafe ölçüsü olarak bir yay aralığını verir.) Bir maslahat için olmasının dışında hocanın yanında 

onun hoşnut olmayacağı sözler sarf etmemek gerekir. Ders dışında izni ve rızası olmadan sohbetine girmemek 

lazımdır. Aynı şekilde meselelerden sorarken usandırıcı tarzda bir şey sormamak ve ders için tayin ettiği vakte 

riayet etmek gerekir. Hocanın kapısını çalmamak, ismiyle çağırmamak lazımdır illâ ki çağırmak gerekirse saygı 

ifade eden bir üslupla çağırmalı, her halde rızasını talep etmeli ve Allah’a isyan ifade etmeyen her hususta ona 

itaat etmelidir. 

Zernûcî, hocaya hürmet konusunda İmam Fahruddin Ersabendi’den ve Şemsüleimme Halvânî’den örnekler verir, 

Halife Harun Reşit’le Esmaî arasındaki bir olay iki eserde de anlatılır. 
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Kitaba abdestsiz dokunmamak, müzâkere ve mütâlaayı da ancak abdestli yapmak iki eserde de tavsiye edilir, 

Zernûcî Şemsüleimme es-Serahsî’nin, Niğdevî ise Şemsüleimme Halvânî’nin kitaba abdestsiz dokunmadıklarını 

örnek verir. İki âlim de ayağını kitabın olduğu yere uzatmamak, zaruretsiz kitabın üzerine bir şey koymamak 

konusunda okuyucuyu uyarır. 

Her iki eserde kitabın dört köşe olması söylenir, Ebu Hanife’nin de böyle yaptığı haber verilir. Yazının (bu yazı 

genellikle kitabın kenarına yazılan notlardır) küçük olmaması, güzel ve okunaklı olması istenir. Kırmızı 

mürekkep kullanmak felsefecilerin icadı olduğu gerekçesiyle kötülenir. Zernûcî yazının özellikleri konusunda 

Ebu Hanife’nin ve Mecdüddin Sarhakî’nin uyarılarını aktarır.  

Her iki eser de ders arkadaşlarıyla iyi geçinmeyi, onlara hürmet etmeyi ve hatta normalde kötü görülen yağcılık, 

el öpmek gibi davranışları onlara karşı tavsiye eder. Zernûcî bu bölümün sonunda ilim talebesinin kötü ahlaktan 

sakınması gerektiğini hatırlatır, özellikle kibirden kaçınmak konusunda okuyucuyu uyarır. 

Zernûcî’de beşinci bölüm, Niğdevî’de dördüncü mukaddime ilimde ciddiyet, devamlılık ve himmet hakkındadır. 

Her iki kitapta ilim tâlibinin tahsilde ciddi olması gerektiği anlatılır ve şu iki ayet örnek verilir: "Ey Yahya, kitabı 

kuvvetle tut." "Uğrumuzda cihat  (gayret) edenleri yolumuza iletiriz." Niğdevî, büyük işlerin büyük gayretler 

gerektirdiğinden bahseder, özellikle geceleri uyanık duranların başarıya erişeceğini söyler. Zernûcî ise önce 

İmam Şafi’nin sonra da Ebu Tayyib’in ciddiyet ve gayretle ilgili şiirlerini nakleder ve devamında gece uykusuz 

kalmayı tavsiye eder. Sonra iki eserde de ilimde derse ve tekrara devamın lüzumundan, özellikle gecenin evveli 

ve âhirinin önemli olduğundan bahsedilir ve (kaynağı belirsiz) şu sözler nakledilir: "Ey ilim tâlibi takvâya sarıl,  

uykudan uzak dur, doymaktan kaçın, derse ondan ayrılmadan devam et. Çünkü ilim ders ile kalkar ve yükselir. 

Ciddiyet ve devamlılığın gençlik ve orta yaş döneminde olması gerekir. Çünkü o dönem maârifi tahsil için 

fırsattır.” Gayretle alakalı bunca teşviğin yanında şöyle bir uyarı da yapılır: “Nefsini darlandıracak bir gayretle 

gayret etme ki amelden kesilir veya usanıp bitkin kalırsın.” 

İki kitapta da ilim tâlibinin ilim hakkında himmetinin (gayretinin) âli olması gerektiği, kuşun kanatlarıyla uçması 

gibi kişinin himmet (gayret) ile uçtuğu söylenir. Hazreti Ali’nin; “Cebbârın bizdeki taksîmine razı olduk: Bize 

ilim, düşmanlara ise mal. Zîra mal yakında zâyi olur, ilim ise devamlı bâkidir. Yine ilim, ona sahip olana 

vefatından sonra da fayda verir ki bu da onun için ebedî bir hayat olur.” sözü zikredilir. Akabinde İmam 

Merğînânî’nin "Cahiller ölüdür." sözü nakledilir. Bölümün sonunda Zernûcî, ilmin ve fıkhın öneminden, 

tembelliğin ve unutmanın sebeplerinden, yemeği azaltmanın yollarından bahseder. 

Zernûcîde altıncı bölüm, Niğdevîde beşinci mukaddime ilim tâlibinin derse başlayacağı gün, günlük ne kadar 

ders okuyacağı, okuduğunu ne kadar tekrar edeceği hakkındadır. Her ikisi de derse Çarşamba günü başlanmasını 

uygun görürler ve bunu bir hadise dayandırırlar. Derse yeni başlayan talebeye verilecek ders miktarı iki defa 

tekrar etmesiyle ezberleyip öğrenmesi mümkün olacak kadar olması lazımdır, her gün bir kelime artırır, böylece 
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ders uzasa ve çok olsa bile iki tekrarla ezberlemeye alışır. Zernûcî,  başta çok tekrara alışırsa devamının da böyle 

geleceğini ve bu alışkanlıktan kurtulmanın zor olacağını söyler. 

Zernûcî, yeni başlayan talebeler için en hafif ve küçük kitapların seçilmesini, talebenin tekrar ve ezberden sonra 

yazmasını ister. Her iki âlimde dersin çok olmasından ziyade anlaşılmasının önemi üzerinde durur. Zernûcî 

öğrencinin konuları düşünerek anlamaya çalışmasını önerir, Niğdevî bu konuda onunla hemfikirdir ancak 

fazladan bir şey daha söyler, anlamadığı konuları başkalarına sormasını ister. Zernûcî de Niğdevî’den fazla 

olarak öğrencinin dua etmesini tavsiye eder ve Kadı Halil b. Ahmed es Siczî’nin ilmin önemi ve ilim öğrenmenin 

usulü hakkındaki şiirini nakleder. 

 Her iki âlimde münazara müzakerenin önemini anlatır, usulünü açıklar.  Bunlar doğruyu bulmak amacıyla 

yapılırsa faydalıdır değilse ancak zaman kaybıdır. Müzakere yapılacak kişinin de iyi bir insan olması gerekir 

yoksa ondaki inatçılık muhatabına da geçer. Sürekli ilim peşinde koşmak, öğrendiklerini düşünmek, tekrar 

etmek, dikkatli konuşmak, ilim tahsili için her türlü fırsatı değerlendirmek tavsiye edilir. Örnek olarak 

Muhammed bin Hasan’ın, Ebu Yusuf’un cariyesine "Efendinden fıkıhtan bir şey öğrendin mi?" diye sorması ve 

ondan duyduğu bir cümleyle çözemediği bir konuyu anlaması gösterilir. İmam Ebu Yusuf'un ve İbni Abbâs’ın 

çok sormakla ilim sahibi olduğu söylenir, Zernûcî bunlara Ebu Hanife’yi de ekler. 

Zernûcî, ilim talebesinin kendisinin ya da ailesinin zengin olmasını bir avantaj olarak görür, bu tür kişilerin ilimle 

daha rahat meşgul olabileceğini ifade eder. Böyle kişilerin bolca şükretmesini, kibirden ve cimrilikten 

kaçınmasını, tevekkül etmesini ve Allah'tan hidayet istemesini öğütler. Yine ilim talebesinin kendini zelil edecek 

hal ve hareketlerden kaçınmasını ister.  

Niğdevî, yazı yazmanın (not almanın) önemini anlatır, bunun için sürekli defter bulundurmayı öğütler. Ders 

tekrarı konusunda her iki âlim tarafında şu usul önerilir: Önceki günün dersini 5 kere, daha önceki günün dersini 

4 kere, ondan önceki günün dersini 3 kere, ondan daha önceki günün dersini 2 kere, daha önceki günün dersini 

ise 1 kere tekrar etmelidir. Zernûcî, ders tekrarını sessiz olarak değil de  kendini yormayacak kadar yüksek sesle 

yapmayı tavsiye eder. Zernûcî, ilim talebesinin tahsilinde bezginlik, gevşeklik ve şaşkınlık olmaması gerektiğini 

söyler. Şeyhülislam Burhaneddin’in bezginlik ve gevşeklik göstermediği için öne geçtiğini anlatır. Kadı İmam 

Fahrulislam Kadıhan’ın fıkıh talebelerinin fıkıh kitaplarından bir miktar ezberlemesi ve onu sürekli tekrar etmesi 

öğüdünü hatırlatır. Niğdevî ise Kenz ve Vikâye gibi fıkıh nüshalarından bir nüsha ezberlemeyi ve onu tekrar 

etmeyi tavsiye eder. 

Zernûcî’de yedinci bölüm, Niğdevî’de altıncı mukaddime, tevekkül hakkındadır. Her iki âlim de ilim talebesi için 

tevekkülün lüzumundan bahseder. Zernûcî, ilimden başka şeylerle meşgul olmanın kişiyi zarara uğratacağını 

anlatır. Niğdevî cahillerle arkadaşlık etmemeyi, ulema-i kiramın yolunu takip etmeyi, bunun için gerekirse 

gurbete gitmeyi ve bu uğurdaki meşakkatlere sabretmeyi öğütler. İlim için gurbete gitmek ve sıkıntılara 

tahammül etmek Zernûcî’nin de öğütleri arasındadır. İki âlim de bir konudaki zorluk ne kadar büyükse o işin 
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ücretinin o denli büyük olacağını söyler. Her iki âlim de ilim talebesinin ömür boyunca ilimle meşgul olmasını, 

başka meşguliyetlerden uzak durmasını ister, buna örnek olarak da Ebu Yusuf'un ölüm döşeğinde iken bile ilmî 

konuları konuşmasını gösterir, İmam Muhammed'in de dini bir mesele ile meşgul olduğu için ölüm acısını 

hissetmediğini anlatır. 

Zernûcî’de sekizinci bölüm Niğdevî’de yedinci mukaddime tahsil zamanını anlatır. Bu bölüm iki âlimde hemen 

hemen aynıdır: “Tahsîl zamanı beşikten mezara kadardır. Hikâyeye göre Hasan bin Ziyâd İmam-ı A'zam'ın 

yanında fıkıh ilmine başladığında 80 yaşlarındaydı, 40 yıl yatakta gecelemedi ve ardından 40 yıl fetva verdi. İlim 

tâlibi, gücü yettiği kadar vakitlerinin tamamında ilimle meşgul olmalıdır,  dolayısıyla bir ilim, kitap veya 

meseleden usandığında diğerine geçmelidir. Rivâyete göre İbni Abbas bir meseleden usandığında derdi ki; 

"Şâirlerin dîvanını getirin". Mütâlaa için ise en faziletli vakit seher vakti ile akşam-yatsı arasıdır. Zernûcî bunlara 

ek olarak Muhammed b. Hasan’ın yanına su koyduğunu ve uykusu gelince bu su ile giderdiğini anlatır. 

 Zernûcî’de dokuzuncu bölüm Niğdevî’de sekizinci mukaddime şefkat ve nasihat hakkındadır. Niğdevî büyük 

âlimlerden birinin, gurbetçi öğrencilerinin dersini, onlara şefkatinden dolayı, kendi evlâdının dersinden önce 

aldığından, bu şefkatinin neticesi olarak oğlunun birçok âlime üstün geldiğinden bahseder. Zernûcî bahsedilen 

âlimin adını da bildirir: Sadrül Ecel Burhanüleimme. Her iki âlime göre ilim talebesinin kimse ile münakaşa ve 

düşmanlık etmemesi gerekir, zira bu onun vaktini zayii eder. Zernûcî bunun devamında kişileri yaptıkları 

kötülükler için cezalandırmamak gerektiğini çünkü kötü kişinin kendi cezasını bulacağını anlatır, bu konuda İsa 

Aleyhisselam'ın bir sözünü nakleder. Müminlere karşı suizannın kötülüğünden bahseder, bu konuda şiirler 

aktarır. 

Zernûcî’de onuncu bölüm yazmanın öneminden, bunun için defter bulundurmanın gereğinden, her gün az da olsa 

bir şeyler ezberlemenin ehemmiyetinden bahseder. İlim ehli büyüklerden istifade etmeyi tavsiye eder. İlim için 

hocaya ve arkadaşlara temellük (yalakalık) yapılmasına izin verir. Zernûcî’nin müstakil bir bölüm olarak anlattığı 

bu konuları Niğdevî, kısmen üçüncü mukaddimenin içinde anlatmıştır. 

 Zernûcî’de onbirinci bölüm Niğdevî’de dokuzuncu mukaddime ilim tahsilinde vera (takva) sahibi olmak 

hakkındadır. İki âlim de ilim tâlibinin öncelikle günahlardan uzak durması gerektiğini söyler,  peygamberimizden 

“Kim öğreniminde vera üzere olmazsa Allah onu üç şeyden biriyle imtihan eder: Ya henüz gençliğinde canını 

kabzetmesi veya cahil topluluklar arasına katması ya da sultana hizmetle onu imtihan etmesi.” Şeklinde bir söz 

nakleder. İlim tâlibi ne zaman ki vera sahibi olursa ameli daha etkili, öğrenimi daha kolay ve faydalanması daha 

çok olur. Ayrıca çok yemek, çok uyku ve faydasız konuşmadan kaçınmak da veradandır. Yine mümkün mertebe 

sokak yemeklerinden kaçınmak gerekir; çünkü bunlar pis olmaya daha yakındır ve ğafleti de doğurur. Zernûcî 

sokak yemeklerinden kaçınmak konusunda Şeyh Muhammed b. Fazl’ı örnek gösterir, gıybetten ve gıybet 

meclislerinden kaçınmayı, hayır ehlinin duasını almayı, mazlumun bedduasından kaçınmayı öğütler.  İlim tahsili 

sırasında kıbleye dönmek gerektiği konusunda iki âlim hemfikirdir, Zernûcî bununla ilgili bir olay da anlatır. 
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Zernûcî, ilim talebesinin adap ve sünnetlere uymak konusunda titiz davranması gerektiğini söyler. Her iki âlimde 

Muhammed en-Nesefi ye ait bir şiiri nakleder: "Emir ve nehyleri yerine getir, namaza müdâvim ve muhâfız ol. 

Şer’i ilimleri talep et, gayret et ve sâlih amellerle yardım iste ki hâfız bir fakîh olasın." 

Zernûcî’de onikinci bölüm Niğdevî’de onuncu mukaddime ezbere ve unutmaya sebep olan şeyler hakkındadır. 

Her iki âlime göre ciddiyet, devamlılık, güçten düşürecek seviyede olmaması koşuluyla yemeği azaltmak ve 

Kur’an-ı Kerim’i bakarak okumak, peygamberimize çokça salât okumak, misvâk kullanmak, bal şerbeti içmek, 

süt içmek, her gün aç karına 21 adet kuru üzüm yemek hafızayı güçlendirir. Balgamı azaltan her şey hıfzı 

güçlendirir. İlim talebesi derse başlarken "Bismillâh elhamdülillâh velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber velâ havle 

velâ kuvvete illâ billâhilaliyyilazîm." demelidir. Zernûcî, farz namazlardan sonra okunması gereken bir duayı da 

ekler. Sonra, her iki kitapta, unutkanlığa sebep olan şeyler anlatılır:  Nisyanı (unutkanlığı) doğuran,  isyan ve 

günahlardır. Dünya işlerinde üzüntü, gam, kederler, aşırı meşguliyet ve alakalar da unutkanlığı doğuran 

şeylerdendir. Yine yaş, çiy (olgunlaşmamış) meyve ve sebze yemek, asılanı (idam infazını) seyretmek, mezar 

taşlarındaki yazılarını okumak, deve yolundan geçmek, keneyi diri diri yere atmak ve başın tepesine hacamat 

yapmak; tüm bunlar unutkanlığı doğurur. Yine balgamı artıran her şey unutkanlığı doğurur. Zernûcî bu bölümü 

burada bitirir, onüçüncü bölüme geçer, Niğdevî ise yeni bir bölüm başlatmadan açıklamalarına devam eder: Rızkı 

celbeden şeylere gelince, sadaka bunlardandır. Çünkü Peygamberimiz aleyhisselâm "Sadaka ile rızkın inmesini 

talep ediniz" buyurdu. Yine erken uyanmak her hususta, özellikle rızık talebinde bereket sebebidir. Evin eşiğini 

süpürmek de böyledir. Zîra Hasan bin Ali radiyallahu anh'dan rivayet olunduğu üzere "Evin eşiğini süpürmek 

(temiz tutmak), kapları yıkamak zenginliği celbeder." Aynı şekilde namazı âdâbına riayet ederek ta'dîli erkânla, 

ta'zim ve huşuyla kılmak, duhâ namazı kılmak, vâkıa süresini özellikle gece okumak, mülk, inşirah ve 

müzzemmil sürelerini okumak, ezandan önce mescidde hâzır bulunmak ve devamlı abdest üzere olmak rızık 

sebebidir. Zernûcî ise bunları onüçüncü bölümün sonunda anlatır, bölüm farklılığına rağmen anlatılanlar hemen 

hemen aynıdır. Niğdevî rızka mani olan şeyleri anlatarak aynı bölüme devam eder: Rızka engel şeylere gelince 

günah, özellikle yalan bunlardandır. Peygamberimiz aleyhisselâm, "Günah, rızıktan mahrum olma sebebidir." 

buyurdu. Yine sohbet ve çok uyku da ilimden mahrum olma sebebidir. Çıplak uyumak veya çıplak bevletmek, 

cünüp iken yemek, sofradan düşene aldırış etmeyip hafife almak, soğan ve sarımsak kabuğunu yakmak, bir yere 

dayanarak yemek, evin süprüntüsünü evde bırakmak, âlimlerin önünde yürümek, anne-babayı ismiyle çağırmak, 

elleri toprak ve çamurla yıkamak, evin eşiğine oturmak, evin kapısının iki kanadından birine yaslanmak, 

insanların def-i hacet yaptığı yerde abdest almak, elbise üzerinde giyinmiş iken söküğünü dikmek, yüzünü 

elbisesinin ucu ya da yeniyle kurutmak, örümcek ağını evde tutmak, zaruretsiz kadınlar meclisinde bulunmak, 

vitirden sonra mâlâya'nî konuşmak,  namazı hafife almak ve sabah namazından sonra mescidden hızlıca çıkmak, 

çarşıya çıkmakta erken davranıp dönüşü de ağırdan almak, anne-babaya beddua etmek, kandili nefesle 

söndürmek, kırık kalemle yazmak, kırık tarakla taranmak, ayakta iç çamaşırı giymek, oturarak sarık takmak. 
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Zernûcî onüçüncü bölümün başında bunları anlatmadan önce “İlim talebesinin rızkını ömrünü ve sıhhati artıran 

şeyleri bilmesi gerekir ki bunlar için endişelenmesin, ilim tahsili için boş kalsın. Bu konuların her biri hakkında 

âlimler kitap yazdılar, ben burada bazı konuları kısaca anlatacağım.” Şeklinde bir giriş yapar. Sonrasında 

anlattıkları aynıdır ama şiir nakilleri şeklinde bazı küçük ilaveler vardır.  

On üç bölümden oluşan bu kitabının sonunda Zernûcî, İmam Azam Ebu Hanife’nin vasiyetine yer verir, 

Niğdevî’de bu vasiyet yoktur. 

3. SONUÇ 

Tüm bu incelemeler sonunda kanaatimiz şudur: İki eser birbirine çok benzese de aynı değildir. Ortak kültürden 

beslenen iki müellifin benzer duygu ve düşüncelerle kaleme aldıkları iki önemli çalışmadır. Ahmed b. Ahmed en-

Niğdevi  tahsili sırasında Burhâneddin ez-Zernûcî’nin eserini görmüş ve ondan etkilenmiştir, bu sebeple ona 

benzer bir eser vücuda getirmiştir. Verilen mesajlar, yapılan açıklamalar aynı olsa da Zernûcî’nin eseri hacimce 

daha geniş, örnekler bakımından daha zengindir. Niğdevî ise, eserinin başında da belirttiği üzere, okuyucuyu 

sıkmamak için daha kısa ve öz bir eser yazmıştır. 
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ÖZET 

Cengiz Han 13. Yüzyılın başlarında Moğol aşiretlerini birleştirerek Moğol İmparatorluğunu kurmuştur. Savaş ve 

ganimetlerle büyüyen devlet 60 yıl gibi kısa bir sürede Pasifik Okyanusu’ndan Karadeniz’e, Güney Asya’dan 

Sibirya’ya kadar ulaşmış ve böylece tarihteki en geniş imparatorluk unvanını kazanmıştır. Bu halkın kültürü 

araştırılması gereken bir konudur ve beslenme, kültürün temel unsurlarından birisidir. Beslenme alışkanlıkları 

milletlerin inançları ve yaşayışları hakkında bilgi verir. Göçebe kültürü sürdüren Moğolların temel gıda maddesi 

ettir. Moğollar; deve, koyun, keçi, at gibi hayvanların etlerini yedikleri gibi köpek, kedi, kurt, tavşan, sıçan gibi 

hayvanların da etlerini yemişlerdir. Besledikleri hayvanların azalmasından korktukları için sağlıklı olanları 

yememişler, yaralı ya da yaşlı olanlarını yemişlerdir. Moğollar bazen ihtiyaçtan bazen de düşmanlarını 

korkutmak için insan eti de yemişlerdir. Zorda kaldıkları durumlarda kendi askerlerini yemekten bile 

çekinmemişlerdir. Bulabildikleri her türlü eti yiyen Moğollar sebze, meyve ve bunlardan üretilen gıdaları 

neredeyse hiç tüketmemişlerdir. Kısrak sütünden yapılan kımız en sevdikleri içecektir. Moğollar için yemek 

sadece bir ihtiyacın giderilmesi değildir; aynı zamanda en önemli eğlence aracıdır. Düğün ve bayram gibi 

kutlamalarda et yemek ve kımız içmek temel eğlenceleridir. Başka zamanlarda çok az yiyen Moğollar 

kutlamalarda alabildiğine yiyip içmişlerdir. Misafire yemek ikram etmek onların her zaman dikkat ettikleri bir 

alışkanlık olmuştur. Moğollar, yemeklerin ve kapların temizliğine dikkat etmemişlerdir; yemek yedikten sonra ne 

ellerini ne de kaplarını yıkamışlardır. Moğolların beslenme alışkanlıklarının göçebelik, savaşçılık ve şaman 

kültürüyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Tarih, Moğol, Kültür, Yemek, Beslenme  

NUTRITIONAL HABITS OF MONGOLS IN THE 13TH CENTURY 

ABSTRACT 

Genghis Khan united the Mongolian tribes at the beginning of the 13th century and established the Mongol 

Empire. The empire, which grew with war and spoils, reached from the Pacific Ocean to the Black Sea, from 

South Asia to Siberia in a short period of 60 years, thus gaining the title of the largest empire in history. The 

culture of this people is a subject worth investigating, and nutrition is one of the basic elements of culture. 

Nutritional habits give information about the beliefs and lifestyles of nations. Meat is the staple food of the 
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Mongols, who maintain a nomadic culture. Mongols; They ate the meat of animals such as camels, sheep, goats 

and horses, as well as the meat of animals such as dogs, cats, wolves, rabbits and rats. They did not eat the 

healthy ones, they ate the injured or old ones because they were afraid of the decrease in the animals they fed. 

The Mongols also ate human flesh, sometimes out of necessity and sometimes to frighten their enemies. They did 

not even hesitate to eat their own soldiers when they were in difficulty. Mongolians, who ate whatever meat they 

could find, almost never consumed vegetables, fruits and the foods made from them. Kumys made from mare's 

milk is their favorite drink. For the Mongols, food is not only a fulfillment of need, but also the most important 

means of entertainment. Eating meat and drinking kumiss are the main entertainments in celebrations such as 

weddings and holidays. The Mongols, who ate very little at other times, ate and drank as much as possible during 

the celebrations. Offering food to guests has always been a habit they have paid attention to. The Mongols did 

not pay attention to the cleanliness of dishes and utensils; they did not wash their hands or their utensils after 

eating. It is understood that the eating habits of the Mongols are related to nomadic, warrior and shamanic 

culture. 

Keywords: History, Mongolian, Culture, Food, Nutrition  

1. GİRİŞ 

Moğolların dünya tarihinde etkin olmaları 13. Yüzyılda Moğol İmparatorluğunun kurulması ile başlar. Moğol 

aşiretlerini birleştirerek bir devlet haline getirmeyi başaran Timuçin 1206’da “Cengiz Han” unvanını alır. 

Moğollar; Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarla devam edip gelen göçebe kültürün mirasçıdır.
1
 Moğol 

İmparatorluğunda halkın, ordunun ve yönetici kadronun önemli bir kısmı Türk’tür fakat liderlik Moğollardadır. 

Savaş ve ganimete dayalı genişleme politikası güden Moğollar, altmış yıl gibi kısa bir sürede Pasifik 

Okyanusu’ndan Karadeniz’e, Güney Asya’dan Sibirya’ya kadar ulaşır. Cengiz Hanın ölümünden sonra devlet 

bölünmeye başlar, torunları arasında iç savaşlar çıkar. Sırasıyla Altın Orda Devleti, Çağatay Hanlığı, İlhanlı 

Devleti ve Cungar Hanlığı’nı kuran Moğollar, XVI. yüzyıldan sonra anayurtları olan Moğolistan topraklarında 

çeşitli kabileler halinde yaşamaya devam ederler. 

2. MOĞOLLARIN KÜLTÜRÜ 

Göçebe kültürü devam ettiren Moğollar işgal ettikleri ülkelerde farklı kültürlerle karşılaşmışlar, onlardan kısmen 

etkilenmişler ama asıl kimliklerini korumuşlardır.  

Başlangıçta Şamanist olan Moğollar, diğer ülkeleri işgal ederken Müslüman ve Hristiyan milletlerle karşılaşırlar. 

Cengiz Han'ın torunu Mengü Han’ın sarayında Budist ve Hristiyan rahipleriyle Müslüman din adamlarının 

bulunduğu bildirilir.
2
  

                                                           
1
 Turan Can, “Türkler Ve Moğollar Bozkırın Uyanışı”, Türk Yurdu 97/254 (Ekim 2008)  https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-

yazi.php?id=3433  
2
 Osman Gazi Özgüdenli, "Moğollar", TDV İslâm Ansiklopedisi, (Erişim 06 Aralık 2022). 

https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=3433
https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=3433
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Cengiz Han, 1206’da Moğol kabilelerini toplayıp kendi hakimiyetini ilân ettiği kurultayda “yasa” dan bahsetmiş 

ve çeşitli kurallar koymuştur. Bu kuralların bir kısmı yiyecek hazırlamak ve sunmakla ilgilidir. Mesela 

hayvanları boğazlamak yasaktır; hayvanlar Moğol usulüne göre karnı yarılıp kalbi elle sıkılarak öldürülmelidir. 

Yemek ikram eden kişi sunduğu şeyden, önce kendisi yemelidir. Yemek yiyenlerin yanından geçen bir kimse 

davet beklemeden onlara katılmalı; arkadaşlarından fazla yememeli, suya el sokmamalı, suyu kapla almalıdır. 

Ayda üç defadan fazla sarhoş olmak yasaktır.
1
 Ancak bu kaynakta verilen bilgilerin diğer kaynaklarla 

uyuşmadığı, Hıristiyan misyonerlerin anlattığına göre Moğolların yiyecek konusunda neredeyse hiçbir kural ve 

sınır tanımadığı bilinmelidir. Nitekim bir Hristiyan keşiş onlar hakkında şu açıklamayı yapar: “Bunlar Oğuzlar 

veya Küffaru't Türk adı verilen, Tataristan steplerinden akıp gelen vahşi, yassı burunlu Moğol kalabalıklarından 

başkaları değildir. Benjamin bunlar hakkında: "Küffaru't Türk rüzgâra tapan, kırlarda yaşayan, ekmek yemeyen 

ve şarap içmeyen, hayatlarını çiğ, pişmemiş et yiyerek devam ettiren bir halktır. Onların burunları yoktur. Burun 

yerine nefeslerini iki küçük delikten almaktadır. Temiz murdar ayırımı yapmadan her çeşit hayvan etini yerler.”
2
 

3. MOĞOLLARIN BESLENME ŞEKİLLERİ 

Moğolların temel gıdaları sürüler halinde besledikleri deve, sığır, koyun, keçi ve at eti ile bunların sütlerinden 

elde ettikleri besinlerdi. En çok at etini yemeyi sevmişlerdir. Eti ince ince dilimleyerek güneşte ve açık havada 

kurutarak muhafaza etmişlerdir. Bazen de at eyerinde vücut sıcaklığı ile pişmesini sağlayarak bir çeşit pastırma 

yapmışlardır. En sevdikleri içecek, mayalanmış kısrak sütünden yapılan "kımız" olmuştur. Hem eti kurutma 

tekniğini hem de kımız yapımını Türklerden öğrenmişlerdir.
3
 

Moğollar, ısırabildikleri her şeyi yerler; köpek, kurt, tavşan, at, fare vb. Hatta kısrakları doğduğu zaman, onun 

annesinin ana rahminden kalanları bile yerler. Bit de yerler, niçin yedikleri sorulduğunda: " Niye bunu 

yemeyelim, bu da et değil mi?, çünkü bu bitler de benim oğlumun etini yemiş ve kanını içmiştir" cevabını 

vermişlerdir. Karı kocanın, arkadaş arkadaşın başından ya da başka bir yerden bitleri alıp çıkarır ve şöyle diyerek 

yer: "keşke böyle yapabilsem beyime yapışan düşmanlara da". Her türlü eti yedikleri halde doğurmadığı için 

katır yemezler, bir de yıldırım çarpmış hayvanı yemezler.
4
 En sevdikleri et at etidir. Et dışında bir şey yemezler, 

onu da çok az yerler. Etten de o kadar az yerler ki, öteki ulusların bu kadar az yiyerek yaşamasına imkân yoktur.
5
 

Onlar için, yiyeceğin ya da içeceğin yitirilmesine izin vermek büyük günahtır, bu nedenle kemiklerin, iliğini 

çıkarmadan köpeklere atılmasına izin vermezler.
6
 

                                                           
1
 Fethi Gedikli, "Yasa", TDV İslâm Ansiklopedisi, (Erişim 25 Kasım 2022). 

https://islamansiklopedisi.org.tr/yasa  
2
 Ortaçag'da İki Yahudi Seyyahın Tudela'lı Benjamin Ve Ratisbon'lu Petachia 

İslam Dünyası Gözlemleri, Çeviren Nuh Arslantaş, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2009, 7. 
3
 Muallâ Uydu Yücel, Moğollar Tarihi, İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 

4
 Reşîdüddin Fazlullāh-ı Hemedânî, Câmiʿu’t-tevârîḫ, c1, 153. 

5
 Johann de Plano Carpini, Moğol Tarihi ve Seyahatname, çev. Ergin Ayan, (Trabzon: Derya Kitapevi, 2000), 47-48. 

6
 Simon de Saint Quentin, Bir keşişin anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, çev. Erendiz Özbayoğlu, (Alanya: Doğu Akdeniz 

Kültür ve Tarih Araştırmaları Vakfı, 2006), 21. 
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Bitkisel gıda neredeyse hiç tüketmezler, sebze meyve yemezler, ekmek yemekten hoşlanmazlar. İçeceklerini bile 

hayvanlardan elde ederler. İçkiyi sevdikleri halde şarap yapmazlar, kısrak sütünden kımız yaparlar. 

Bulabildiklerinde, çok büyük bir keyifle şarap içerler, kımız dedikleri kısrak sütüyle her gün bir başka insanların 

güçlü bir şarapla sarhoş olduğu gibi sarhoş olurlar, sarhoşluk onlar için övünülecek bir durumdur. İçkiyi fazla 

kaçırdıklarında, aynı yerde kusar ama sanki hiçbir şey olmamış gibi içmeğe devam ederler.
1
 

Eğer at sütüne sahip iseler bunu bol miktarda içerler; yine koyun, keçi, inek ve develerin sütlerini de içerler. 

Şarap, bira ve methin ne olduğunu bilmezler, bunları sadece diğer uluslardan gelen elçilerin getirdiği hediyeler 

olarak tanırlar. Kışın at sütü içme imkânı olmayanlar, arpayı suyla karıştırır ve bundan bir bulamaç yaparak bunu 

içerler. Her biri bundan sabahları 1-2 bardak içer ve bütün gün boyu başka bir şey yemezler. Akşam olunca bir 

parça et yer ve birazda et suyu içerler. Yaz gelince at sütü çok bol olduğundan, hediye olarak gelen veya 

avladıkları hayvanların dışında pek seyrek olarak et yerler.
2
 

Yemekte tiksinti verici ve çok kirli insanlardır. Kirli elleriyle yerler; ne masa örtüsü, ne havlu ne peçete 

kullanırlar. Yemek yedikleri ellerini yıkamazlar, yemekten sonra çanakları da yıkamazlar.
3
 Yağlı etten elleri 

yağlanınca, çizmelerinin üzerine sürerek veya et ve diğer şeylerle temizlerler. Sadece aralarındaki bazı soylu 

kişiler, yanlarında bir iki küçük mendil taşırlar ve eğer yedikleri et yemeği ise, bu mendille ellerini silerler. 

Yemekte birisi eti keser, bir diğeri bıçak ucuyla küçük parçalar alır, ötekilere teker teker, birine az ötekine daha 

fazla olarak dağıtır. Bu şekilde diğerine daha fazla saygı gösterdiğini belirtmiş olur. Tabaklarını yıkamazlar ve 

bazen et suyuyla çalkaladıktan sonra, kazanda pişmekte olan etin yanına koyarlar. Kap kaçak ve diğer yemek 

takımlarını da aynı şekilde temizlerler, çünkü bir lokmayı veya bir damlayı bile harcamak büyük günah sayılır. 

Hiç bir zaman kemiklerinin iliklerini boşaltmadan köpeklerine vermezler.
4
  

Moğolların koyun ve sığır sürüleri ve bu sürülerdeki hayvan sayıları çok fazla olduğu halde açgözlülükleri 

sebebiyle, sağlıklı olan canlı hayvanı kesip yemezler ama öldüğünde hemen yerler ya da yaralanan ya da başka 

benzer bir sıkıntı nedeniyle ölmekte olan hayvanı yerler. 

Fakir ve muhtaçlara yardım etmezler fakat yemek yerken biri yemeğin üstüne gelirse, yediklerini onunla 

paylaşırlar ve kendileriyle yemek isteyeni geri çevirmezler.
5
 

Vahşi hayvanların yediği gibi insan eti yerler, insan etini bazen ateşte kızarmış bazen de suda haşlanmış olarak 

yerler. Bunu hem halklar arasında korku ve dehşet uyandırmak için hem de zevk için yaparlar. Yabancı 

insanların öldürülmesiyle coşarak sevinirler, öldürülenlerin sayısının çokluğuyla övünürler. Bir bölgeyi ele 

geçirdiklerinde evlere girer, ölüm korkusuyla saklananların kalbine bıçak sokup öldürürler ve onların 

yaralarından kan akarken oturup yemek yerler ve içerler, "işte burada yatıyorsunuz, siz bizim düşmanımızsınız" 

                                                           
1
 Johann de Plano Carpini, Moğol Tarihi ve Seyahatname, çev. Ergin Ayan, 47. 

2
 Johann de Plano Carpini, Moğol Tarihi ve Seyahatname, çev. Ergin Ayan, 48. 

3
 Simon de Saint Quentin, Bir keşişin anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, çev. Erendiz Özbayoğlu, 12. 

4
 Johann de Plano Carpini, Moğol Tarihi ve Seyahatname, çev. Ergin Ayan, 48. 

5
 Simon de Saint Quentin, Bir keşişin anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, çev. Erendiz Özbayoğlu, 17-18. 
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diyerek yeniden vurup döverler.
1
 Kendilerine karşı olan ve düşman birini yakaladıklarında çok kalabalık biçimde 

bir yerde toplanırlar, kendilerine yapılan isyanın intikamı olarak o kişiyi diri diri yerler, sülük gibi kanını 

emerler.
2
 

Zorunluluk halinde kendi insanlarını yemekten de çekinmezler. Bir defasında Kuzey Çin'de, içinde imparatorun 

da bulunduğu Kıtayların bir kentini kuşatırken, kuşatma çok uzun sürdüğünden dolayı yiyecekleri tükenmiştir. 

Cengiz Han, her on askerden birini kesip diğer askerlere yedirmiş, kendisi de yemiştir.
3
  

Moğollar için yemek sadece bir ihtiyacın giderilmesi değildir aynı zamanda eğlence aracıdır. Özel günlerde, 

bayramlarda ya da önemli bir misafirleri geldiğinde ziyafet verirler. Mesela Baycu ve onun tüm danışmanları 

Elcigidai'ın ve yol arkadaşlarının gelişini at sütünden içkilerle ve şarkılarla, daha doğrusu ulumalarla, olağanın 

üstünde coşarak kutladılar, yedi gün boyunca sürekli yemek ve içmekle meşgul oldular.
4
 

Moğollar yemeği bazen bir tuzak olarak kullanırlar. Bazı oğullar babalarının yaşlandığını ve yaşlılığın 

bezginliğiyle ağırlaştıklarını görürler, yemeleri için koç kuyrukları ve bu türde bir yağ verirler, yağın baskısı 

kolaylıkla boğulmalarında etken olur. Böylece babaları öldüğünde onların bedenlerini yakarlar ve küllerini 

toplayarak değerli bir eşya olarak saklarlar, sonra da her gün yemek yediklerinde yiyeceklerine bu tozdan 

katarlar.
5
 Buradaki öldürme olayının düşmanlıktan kaynaklanmadığı anlaşılıyor, öyle olsaydı küllerini saklamak 

hele de yemeğe katmak düşünülmezdi. Yaşlı kişinin göçebe hayatı sürdürmesi hem kendisi için hem de 

çevresindekiler için zordur. Bu zorluğu sonlandırmak için böyle bir çözüm üretilmiş olabilir. 

Moğollar birbirlerine karşı saygılıdırlar, kendilerini aynı ailenin üyesi olarak görürler ve yiyecekleri az olsa bile, 

bunları başkalarıyla severek paylaşırlar. Ayrıca kanaatkârdırlar; bir iki gün hiç bir şey yemeden oruç tutmak 

zorunda kalsalar bile, neşelerini kaybetmezler ve sanki çok iyi bir yemek yemişler gibi güler oynarlar. Çok içip 

sarhoş olmalarına rağmen, aralarında ne sözlü münakaşa ne de fiili şekilde kavga vukua gelir.
6
 

4. SONUÇ 

Moğollar genel olarak yiyecek bulmakta sıkıntı çekmişler, bu sebeple bulabildikleri her şeyi yemişler, az yemeye 

alışmışlar ve yiyeceği asla israf etmemişlerdir. Timuçin’in üvey kardeşini yemek kavgasında öldürmesi
7
 de 

yemek bulmanın zorluğunu gösterir. Göçebe kültürü sürdürdüklerinden tarım yapmamışlar, bu sebeple de bitkisel 

beslenmemişlerdir, en çok ve en rahat buldukları gıda olan et onların temel besin maddesi olmuştur. En 

sevdikleri içecek kısrak sütünden elde ettikleri kımızdır. Sürekli sefere giden, hareket halinde olan bu insanlar 

                                                           
1
 Simon de Saint Quentin, Bir keşişin anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, çev. Erendiz Özbayoğlu, 19. 

2
 Simon de Saint Quentin, Bir keşişin anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, çev. Erendiz Özbayoğlu, 21. 

3
 Selim Efe Erdem, 11 Ekim 2018 Perşembe Prof. Dr. Ergin Ayan’la röportaj. (Erişim 12 Kasım 2022) 

https://www.star.com.tr/kitap/cengiz-savasta-ac-kalinca-kendi-askerini-yedi-haber-1394619/ 
4
 Simon de Saint Quentin, Bir keşişin anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, çev. Erendiz Özbayoğlu, 85. 

5
 Simon de Saint Quentin, Bir keşişin anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, çev. Erendiz Özbayoğlu, 21.  

6
 Johann de Plano Carpini, Moğol Tarihi ve Seyahatname, çev. Ergin Ayan, 46. 

7
 Selim Efe Erdem, 11 Ekim 2018 Perşembe Prof. Dr. Ergin Ayan’la röportaj. (Erişim 12 Kasım 2022) 

https://www.star.com.tr/kitap/cengiz-savasta-ac-kalinca-kendi-askerini-yedi-haber-1394619/ 
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yemek yapmak için zaman ve imkân bulamamıştır, bu nedenle yemek kültürü gelişmediği gibi temizliğe de 

dikkat etmemişlerdir. 
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KUR’AN’A GÖRE İNSAN 

        Birsel BALCI 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Tefsir), Yüksek Lisans 

Sivas Cezaevi Vaizi 

  

ÖZET   

Kur’an-ı Kerim, nüzulünden bugüne kadar okunmuş ve üzerinde titizlikle çalışılmış bir kitaptır. Sayısız konuda 

inceleme yapılacak potansiyele sahip bu kitabın en önemli muhatabı elbette insandır. İnsan nedir, insanın 

yaratılışı ve mahiyeti nasıldır? İnsanın yaratılış gayesi nedir? İslam insana nasıl bakar? Onu nerede 

konumlandırır? İslam’ın insana verdiği değeri nasıl anlamalıyız? Tüm bu soruların cevabı elbette Kur’an’da 

mevcuttur. İnsan; yeryüzüne halife olması için, en güzel biçimde, şerefli bir varlık olarak yaratılan, hayatın ve 

tarihin en önemli öznesi olan; inansın inanmasın Allah’ın kendisini muhatap alarak seslendiği, hayatı ve ölümü 

kendisi için var ettiği, sayısız nimetler verilen, akıllı, düşünen, bilen, irade sahibi, özgür, sorumlu ve inanan bir 

varlıktır. İnsan “beden”, “ruh” ve “akıl” üçlüsünü kendinde toplayan yegâne varlıktır. Bunların üçü bir arada ve 

birbirlerine uyumlu biçimde yer alırlar. İslâm, insanı meydana getiren unsurların arasını açmaz ve hiçbirini yok 

saymaz. Tabir caizse birini diğerine kurban etmez. İnsanın yaratılış gayesi ile ilgili olarak, ilahi bir projenin 

parçası olduğunu hissettiren pek çok sebep dile getirilebilir. Başlıcalarının “yeryüzünün halifesi olmak”, “kulluk- 

ibadet” ve “imtihan” olduğunu söylemek mümkündür. Tarih boyunca insanın değeri, onuru yeterince 

korunamamış, hayatın merkezine konulan, yeryüzüne halife olarak yaratılan insan, vahiyden uzaklaştıkça 

kendinden de uzaklaşmıştır. İnsanın üstünlüğü ve değeri halife olarak yaratılmasıyla başlar. Kur’an ayetlerinden 

şu sonuçlara varılabilir: 

1. İnsanlar yaratılış itibari ile eşittirler.  

2. Kadın ve erkek aynı özden yaratılmış, birbirlerinin benzeri ya da eşi olarak eşlik edenidirler. 

3. İnsana meleklerin secdesi yani saygı ve tazim etme sebebi, ilim-bilgidir.  

Kendisine yaratılıştan verilen rotaya, bedeninin maddi ve manevi ihtiyaçlarına bile kafa tutabilen yegâne varlık 

insandır. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, İnsan, Yaratılış, Halife, Ruh  

HUMAN ACCORDING TO THE KORAN 

ABSTRACT 

The Koran is a book that has been read and meticulously studied on, from its descent, up to today. Having the 

potential of numerous research aspects, this book’s most significant addressee is certainly the “human”. What is 

the human, how is the creation and his nature? What is the gool of the creation of the human? What is the point 

of view Islam to the human? Where does Islam possess him? How can we judge the value of the human, given 

from Islam? Certainly all of these questions’s answers are existing in the Koran. Human is an honorable creature; 
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who has been created in the best stature, rigged with intelligence, enabled with willpower and freedom of choice 

ability; and who has been given countless blessings; who is the one that is the most important subject of the life 

and the history; whether he believes or doesn’t believe in, who is the one that has been addressed and revealed, 

and the life and death are generated for him by Allah; and who has been appointted as viceroys in the earth. 

Human is the unique creature that has casted up the trio of body, soul and intelligence. All of these three 

elements are together with coherence. Islam doesn’t alienate one from others and neither ignore any of them 

which generates the human. Fairly, doesn’t sacrifice one of them to another. Concerning the gool of the creation 

of the human, it can be said that several reasons hint that they are the parts of the divine Project, these are the 

mainly: “being appointed as viceroys in the earth”, “obedience-worship” and “being tested”. 

Throughout the history, human couldn’t have gotten his deserved value and couldn’t protect his honour 

adequately, as he was created for being viceroys in the earth, while retiring from revelation he has digressed from 

himself either. Human’s noblesse and value has started with creation as a viceroy. Below mentioned conclusions 

can be derivated from the verses of the Koran: 

1. All of the mankind are equal as of their creation. 

2. Women and men has been created from the same essence, and they accompany each other as similars or pairs 

of each other. 

3. The cause of bowing down the angels for human, namely veneration and honoring, stems from wisdom and 

intelligence of the human. 

The unique creature who is challenging even with the route given by his creation and physical and metaphysical 

needs of his body is the human.  

Key Words: The Koran, Human, Creation, Viceroy, Soul 

KUR’AN’A GÖRE İNSAN 

1. İnsan 

İnsan; yeryüzüne halife
1
 olması için, en güzel biçimde

2
, şerefli bir varlık

3
 olarak yaratılan, hayatın ve 

tarihin en önemli öznesi olan; inansın inanmasın Allah’ın kendisini muhatap alarak seslendiği, hayatı ve ölümü 

kendisi için var ettiği
4 

, sayısız nimetler verilen, akıllı, düşünen, bilen, irade sahibi, özgür, sorumlu ve inanan bir 

varlıktır. 

 İnsan üzerinde fizyolojiciler, anatomiciler, organik kimyacılar, biyolojik kimyacılar, hekimler, 

iktisatçılar, psikiyatristler, sosyologlar ve daha birçok meslek erbabı çeşitli araştırmalar yapmış, onu tanımaya, 

tanımlamaya çalışmışlardır.  

                                                           
1 el-Bakara 2/30 
2 et-Tîn 95/4 
3 el-İsrâ 17/70 
4 el-Mülk 67/2 
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 İnsanoğlu, oldukça karmaşık bir yapıya sahip bir varlıktır. Onu, birbirinden ayrı birçok bilimden 

yararlanarak, değişik tekniklerle incelemek gerekmektedir. Çünkü insanı hem parçalarıyla, hem bütünüyle, hem 

de dış dünya ile olan ilişkileriyle kapsayacak bir yöntem yoktur. İnsan konusundaki kavramlar, fizikötesinin 

etkisi altındadır ve insan konusundaki düşünceler, duygulara ve inanışlara göre değişmektedir. İnsanlık, kendini 

tanımak için büyük bir çaba sarf etmiştir. Fakat elde bu kadar bilgi bulunmasına rağmen onun sadece kimi 

görünüşleri ve kırıntıları kavranabilmiştir.
1
 

İnsan “beden”, “ruh” ve “akıl” üçlüsünü kendinde toplayan yegâne varlıktır. Bunların üçü bir arada ve 

birbirlerine uyumlu biçimde yer alırlar; birinin diğerinin üstüne çıkması, diğerine baskın olması mümkünse de, 

ayrılması söz konusu değildir. Ayrılması, birinin yokluğu, diğerlerinin de yokluğu anlamına gelmektedir. İslâm, 

insanı meydana getiren unsurların arasını açmaz ve hiçbirini yok saymaz. Tabir caizse birini diğerine kurban 

etmez.  

İnsan kelimesi lügatte kendisinden türediği varsayılan kelimeleri göz önünde bulundurulduğunda şöyle 

tanımlanabilir: 

İnsan, göz önünde olup beş duyu ile hissedilen maddî/somut; ürkek olmayıp sokulgan olan, hoş sohbetli, 

arkadaşlığa dostluğa açık, tabir caizse, cana yakın, nefretten son derece uzak, neşeli, kendisiyle ünsiyet 

kurulmaya açık olan, “sosyal-medenî” , bunların yanında “unutkan, ahdine vefalı olmayan” bir varlıktır. 

İnsan kelimesi Kur’an’da; altmışbeş yerde “insan”, onsekiz yerde “ins”, bir yerde “insî”, bir yerde 

“enâsi”, ikiyüzotuz yerde “nâs” şekliyle çoğul olarak yer almaktadır. Kur’ân’da insan bütün yönleriyle ele 

alınır.
2
 

2. İnsanın Yaratılışı ve Mahiyeti 

Dînî yahut felsefî düşünce siteminde oluş ve insanın varlığı meselesi en büyük meseledir. Her zaman şu 

soru sorulur: İnsan nerden geliyor? İnsanın bu dünyada var oluşunun amacı nedir? İşte bu, insanın düşünce 

dünyasını meşgul eden başlıca soruların en önde gelenleridir. Kur’an’a göre sorunun tek doğru cevabı şudur: Var 

oluşun kaynağı Allah’tır. Varlık insana Allah’ın bir lütfudur. Başka bir ifadeyle Allah ile insan arasında, yaratan 

ve yaratılmışlık münasebeti vardır. Allah, insanın oluş ve varlığını veren Zat’tır. Allah insanın yaratıcısı, insan 

da onun mahlûkudur.
3
 

Allah, her şeyi yaratan ve nizam veren, her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen yegâne varlıktır.
4
  

Bütün mahlûkatın yaratılışında olduğu gibi, insan da Yüce Yaratıcının “kün” emrine tabidir.
5
 Allah, kendisinin 

yegâne hâkim olduğunu, kudretinin kemalini ve saltanatının azametini açık bir şekilde beyan etmektedir.
6
 

                                                           
1 Alexis Carrel, İnsan Denen Meçhul, çev. Muammer Tuncer (İstanbul: Anten Yayınları,2019), 325. 
2 İlhan Kutluer, “İnsan”,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi.          TDV Yayınları,1989.   
3 Toshihiko İzutsu, Kur’ân’da Allah ve İnsan, Çev. Süleyman Ateş (İstanbul:Yeni Ufuklar Neşriyat), 114 
4 “Rabbiniz Allah, işte bu vasıflara sahip olan Yüce Zat’tır. O’ndan başka tanrı yoktur. Her şeyi yaratan O’dur. O halde yalnız O’na ibadet edin. Her 

şeyin yönetimi O’nun elindedir” Kur’an Yolu Meali,çev.Hayrettin Karaman vd.,(Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2015), el-Furkân 25/2. 
5 “O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bir şeyi yaratmak isteyince ona “ol, der; oluverir”. el-Bakara 2/117. 
6 İbn Kesir, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Çev. Bekir Karlığa, Bedrettin Çetiner (İstanbul: Çağrı Yayınları,1993 ), 2/514-516 
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 Görebildiğimiz, göremediğimiz her şey, yaratmanın konusudur. Zaten Yüce Allah kendisini bize bu 

sıfatıyla tanıtıp vasfetmektedir.
1
 Varlık sahnesinde bulunan her şey Allah’ın mahlûkudur. Durum böyle olunca, 

yaratılmış biri olarak insan, yine yaratılmış bir âlem içinde bulunmaktadır. Sonuç olarak da bu yaratma fiilinin, 

insanın Allah ile ilişkisini ve irtibatını sağlayan en temel unsur olduğu ortaya çıkmaktadır.  Kur’an-ı Kerim, 

insanın yaratılışına büyük önem verir ve onun yaratılış safhalarını tafsilatlı bir şekilde açıklar.
2
 

 Yaratılış olayına evren, bitkiler, hayvanlar ve insan şeklinde bir bütün olarak temas etmektedir. İnsanın yaratılışı 

bu silsilede en son sırayı almakta ve özel bir anlam kazanmaktadır. 

Kur’an’da insanın yaratılışı iki aşamalı ele alınmıştır. Birinci aşamada ilk yaratılış
3
; ikinci aşamada 

insanın biyolojik olarak bir anne ve babadan bir nutfe olarak yaratılması, sonra anne rahminde, hâlden hâle 

geçerek gelişmesi ve daha sonra da dünyaya gelişi
4
 şeklindedir. 

İnsanın yaratılışında hem maddi hem manevi yönleri mevcuttur. Kur’an-ı Kerim insanın topraktan
5
, 

çamurdan
6
, yapışkan çamurdan veya hakir bir sudan

7
 yaratılmış olmasına değinir. Bu anlatımla, insanın maddesi 

ile kendisi arasındaki uçurum göz önüne serilerek, insana yönelik Cenab-ı Hakk’ın lütfunun, rahmetinin 

hatırlanması istenilir. İnsanın yaratılışı, Allah’ın sonsuz kudretini açık bir şekilde akıllara gösteren ve devamlı 

olarak tekrarlanan eşsiz bir mucizedir.
8
 

Yüce Allah başka bir ayette insanların atası Hz Âdem’i iki eliyle yarattığına vurgu yapmış
9
,  müfessirler, 

buradaki “iki elle yaratmadan” kastın, özel bir itina ile yaratma manasından kinaye olduğu görüşüne 

sahiptirler.
10

 Allah ana-baba gibi bir vasıta olmadan ilk insanı bizzat yaratmıştır. Bu, Hz Âdem’in yaratılışında 

ziyadesiyle kudretin ve fiillerin tecellisine işarettir. Bu ihtimam da insanın şanına ve Allah katındaki değerine 

işaret eder.
11

 

 Bir cisim olarak yaratılan insanda canlılık ancak ruhun üflemesiyle başlamıştır. Bu bakımdan ruhun 

üflenmesi her şeyden evvel Allah’ın kula bir değer vermesini gösterir. Hâsılı insana asıl değer veren de Allah’ın 

                                                           
1 el-Enâm 6/12 
2 Mehmet Sarı, Kur’an’ın Işığında İnsanın Yaratılış Gayesi (Erzurum:Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 2011), 16 
3 Bk. “Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için 

secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler.” Sad 38/71-72; “Sizi (özel) bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden 

ancak O’dur. O’nun katında bir ecel daha vardır. Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz.” el-En’am 6/2; “Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden 

yaratıyoruz.” el-Mü’minun 23/12; “Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan yarattık.” el-Hicr 15-16; 

“Hani Rabbin meleklere demişti ki: “Ben şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım” demişti. "Onun 

şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın.” el-Hicr15/28-29; “Biz onları yapışkan bir çamurdan 

yarattık.” Saffat 37/11; “O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.” es-Secde 32/7  
4 el-Hacc 22/5 
5 el-Âl-i İmran 3/59 
6 es-Secde 32/7 
7 en-Necm 53/46 
8 Veysel Güllüce, Kur’an-ı Kerim’de Ahiret İnancının Temelleri(Erzurum: Ekev Yayınevi, 2001), 188 
9 “Ey iblis Benim iki elimle yarattığım mahlûkuma neden secde etmedin” es-Sâd 38/75 
10 Abdullah b. Ömer Beydâvî, Envâru't-Tenzil ve Esrâru't-Te'vîl, çev. Şadi Eren( İstanbul:2010, Selsebil Yayınları,3/767; Yazır, 6/ 480-481 
11 Beydâvî, Envâru't-Tenzil,3/ 766-767 
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insana üflediği ruhtur. Kuran’da insana ruhun verilişi şöyle anlatılır; “Onun neslini, önemsiz bir suyun özünden 

yarattı. Sonra ona en uygun şeklini verdi, ona ruhundan üfledi.”
1
 

İnsanın yaratılışında en önemli unsur ve taşıdığı özelliklerin başında ruhu gelir. Bu sayede insan ilim, 

irade, adalet, rahmet gibi yüce Allah’a ait sıfatlara cüzi bir şekilde sahip olur. Bu ruh sayesinde insan, maddi 

şeylerin ötesindeki manaları görmeye anlamaya başlar. Ayetler dikkatlice okunduğunda, Âdem’e meleklerin 

secde emri Ruhun verilmesnden sonradır.
2
 Zaten insana gerçek hayatı veren ruhtur. Allah Hz Âdem’i yaratıp 

tesviye edince canlılığını ve hayatiyetini sağlaması için ona ruh vermiştir. Ruhun mahiyeti hakkında ise Allah 

fazla bilgi vermemiş
3
, ruhun ancak Allah’ın “kendi işi/emri” olduğuna vurgu yapmıştır. 

Morrison, insanın ruhunun, varlığının yüce kaynağı ile münasebette olduğunu daima hissettiğini ve 

böylelikle, kendi kendine bir ahlaki sınır çizdiğini, insan ruhunun, diğer yaratıklardan farklı olarak insanı, beşerî 

zaaflardan ve günah bataklıklarından kurtararak Allah’ın iradesi ile yan yana gelecek bir seviyeye yükseltilerek 

varlığını hissettirdiğini ifade eder. İnsandaki din duygusunu, insan ruhunun, yüce varlıkla ilgi kurma özlemiyle 

açıklar.
4
 

Ruh, aynı zamanda, şuurunu kendinde bulduğu hürriyet, birlik, sonsuzluk ve tükenmezliğin iradesi olup, 

izafilikten mutlaklığa, fanilikten ölümsüzlüğe, esaretten hürriyete, çokluktan birliğe, sınırsızlıktan sonsuzluğa, 

kısacası mahlûktan Hâlik’a yükselme iradesidir.
5
 

Buraya kadar anlatılanlardan anlaşılacağı gibi, insan çift yönlü bir varlıktır. Bu da ona bir özgürlük ve 

ruhsal mekân genişliği sağlar. Şüphe yok ki, Allah, her nefse bir iyilik, kötülük, kâr ve zarar duygusu vermiştir. 

Bunun birisi, nefis için netice itibarıyla kazanç ve muvaffakiyet, birisi de tehlike demektir. İnsanın zarardan 

kaçınıp kâra yönelmesi bu duygularının sevkiyledir. Ancak insan akıbet itibarıyla neyin iyi neyin kötü olduğunu 

her hususta, her zaman aklıyla kestiremez. Özellikle, insan ömrünün yeterli olamayacağı derecede uzun 

tecrübelere bağlı olan şeyleri, bir nakil ve tebliğ olmadıkça insan hiç bilemez. Zira bunlar ancak vahiyle veya 

asırların tecrübesiyle bilinir.
6
 

3. İnsanın Yaratılış Gayesi  

İnsanın yaradılış gayesi tam olarak şudur diyememekle birlikte bunun İlahi bir projenin parçası olduğunu 

hissettiren pek çok sebep dile getirilebilir. Bu sebeplerden başlıcalarını şöyle sıralamak mümkündür: 

Yeryüzünün halifesi olmak, kulluk- ibadet, imtihan. 

3.1. Yeryüzüne Halife Olma 

                                                           
1 es-Secde 32/7-8 
2 es-Sâd 38/71-72 
3 “Bir de sana ruh hakkında bilgi sorarlar. De ki; Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ondan az bir ilim verilmiştir.” el-İsrâ 17/85 
4 A.Cressy Morrison, Müsbet İlimler Yönünden İnsan, Kâinat ve Ötesi, çev. Bekir Topaloğlu (İstanbul: Nesil Yayınları, 6. Baskı,1986),122-123 
5 Seyyid Ahmed Arvasi, İnsan ve İnsan Ötesi (İstanbul: Burak Yayınları ),43 
6
 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili,2/ 242  
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Allah Teâlâ; yeryüzünde bir halife yaratacağını Kur’an’da pek çok kez beyan etmiştir.
1
 Cenab-ı Hakkın 

meleklere insanı halife olarak tanıtması insanın taşıdığı değeri net olarak ortaya koymaktadır. İşte insanın en 

önde gelen üstünlüğü de halife olmasıdır.
2
 

İnsanın halife kılınışı, onun hayat sahnesindeki yerini ve değerinin büyüklüğünü hem de yaratılış 

gayesinin ne olduğunu gösterir. İnsanı Allah yeryüzüne halife olması için yaratmıştır. Yeryüzünde hak ve adaleti 

sağlamak, Allah’ın emirlerini yerine getirmek üzere hükümranlık verilen, yeryüzünün mülkiyeti elinde olan, 

orayı imar edip sahip çıkması gereken, temsil ettiği otoritenin hâkimiyetini tesis etmesi için çalışmak üzere 

yaratılan, muhalefet etme özgürlüğü verilen, tüm imkânlar elinde olan, cin ve meleklerden sonra yaratılmış son 

varlığa “halife”denir. 

3.2. İbadet-Kulluk 

 İnsanın yaratılış gayesi Kur’an-ı Kerim’de; “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye 

yarattım.”
3
 “li-ya’budun” yani ibadet-kulluk için. Dolayısıyla her şey insan için var edilerek kendisinin 

hizmetine sunulmuş, insan ise Allah için var edilmiştir. Bu nedenle de o, sorumluluğu olan bir varlıktır. 

Yukarıda zikredilen ve insanın yaratılış amacından bahseden ayetin devamındaki iki ayette bu kulluğun -hâşâ- 

Allah'ın yararına gibi algılanmaması için de yaratıp rızık verenin buna muhtaç olmadığı
 4

 bilakis şuurlu 

varlıkların O'na kulluk etme ihtiyacı içinde oldukları belirtilmiştir.
5
 

İbadet, sözlükte “boyun eğme, kulluk, tapınma” anlamlarına gelmektedir.
6
 Her dinî kültürün kendi 

terminolojisinde ibadet fenomenini ifade etmek üzere seçtiği kelimelere ait anlamların ortak noktasının acziyet, 

sığınma, yüceltme, sevgi ve korku gibi duygularla bir tanrıya veya tabiatüstü varlıklara yönelmek, bu varlık veya 

varlıklara saygı ifadesi olmak üzere belli davranışları yerine getirmek olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu 

kelimeler insandaki, tanrı veya tabiatüstü varlıklara inanmak suretiyle iç dinamikleri harekete geçen ve çeşitli 

davranışlarla tezahür eden derunî ve evrensel bir fenomeni ifade etmektedir.
7
 

 İslami literatürde ibadetin biri genel, diğeri özel olmak üzere iki anlamı vardır. Genel anlamda ibadet, 

mükellefin Allah’a karşı duyduğu saygı ve sevginin sonucu olarak O’nun rızasına uygun davranma çabasını ve 

bu şekilde yapılan iradî davranışları ifade eder. Bu amaçla fert ve toplum yararına gerçekleştirilen her olumlu 

davranış dinî ve manevî bir anlam kazanır. Özel anlamda ibadet ise mükellefin yaratanına karşı saygı ve boyun 

eğmesini simgeleyen, Allah ve Resulü tarafından yapılması istenen belirli davranış biçimleridir. 

                                                           
1“Hani, Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti.”(Bakara 2/30) 

“O, sizi yeryüzünde halifeler (oraya hâkim kimseler) yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün 

kılandır.” El-En’am 6/15; “O, sizi yeryüzünde halifeler kılandır.” el-Fatır 35/39 
2 Ali Şeriati, İnsan,çev. Şamil Öçal (İstanbul: 2018, Fecr Yayınları,8. Baskı ), 6 
3 ez-Zariyat 51/56 
4 “Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır,” ez-Zariyat 

51/57-58. 
5 Hayreddin Karaman, Çağrıcı, Mustafa, Dönmez, İ. Kâfi, Gümüş, Sadreddin, Kur’an Yolu, (Ankara: 2006, DİB Yayınları ),5/137. 
6 İbn Manzur, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî, 

Lisânu’l-‘Arab, el Misbah’ül Münir( Kahire : ), “İns”İbn Manzur, Lisânu’l Arab, 
7 Mustafa Sinanoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi(Ankara : 1989 TDV Yayınları)“İbadet” md., 19/234 



653 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

Sonuç olarak ibadet, evvela Allah’ı tanıyıp, O’na yaraşır ve O’na layık bir şekilde inanmak; daha sonra 

bu imanı aktif hale getirerek, sadece O’nun rızası için, kendisine emanet edilen bu yeryüzünde kendisi, ailesi, 

tüm insanlık için salih, faydalı işler ortaya koymak, yaşadığı bu yerin imarı için çalışmak, ilmi ve sevgiyi 

üretmek; bu ulvî hedefe doğru yürürken de yüce yaratıcının istediği, namaz, oruç, zekât, Hacc, kurban vs. gibi 

ibadetlerle insanın kendini her daim hazır ve zinde tutması; bu hedeften sapmamak için kendini takviye etmesi 

olarak tanımlanabilir.  

3.3. İmtihan (Bela ve Fitne) 

Sınanma, Kur’ân’da insanın yeryüzünde bulunma sebebi olarak gösterilen önemli konulardan biridir. Ayetler 

incelendiğinde, sınanmanın birbiriyle zıt iki yönünün bulunduğu anlaşılmaktadır. İnsan, hayatı boyunca 

sıkıntılarla ve bollukla sürekli sınanmaktadır. 

İnsanın yaratılış amacı Allah’a kulluk olup dünya da bir imtihan yurdu olarak var edilince, 

 

 yaratılıştan kıyamete dek hiç kimse bu imtihandan muaf olamayacaktır .Bu durum Kur’an’da  

 

şöyle ifade edilir: “(Ey müminler! ) Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler  

 

size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?”
1
 

 İnsanın, yeryüzünün halifeliğini gerçekleştirebilmesi için hür bir iradeye sahip olması gerekmektedir. 

Onun olumlu ve olumsuz bir takım yeteneklerle donatılmış olması ise dünyanın bir imtihan yurdu olması 

sebebiyledir. İnsanın akıl ve irade sahibi bir varlık olması, bu özelliklerin kendisinde bulunması ile birlikte 

anlamlıdır. Dolayısıyla o, yaratılış gayesine uygun olarak olumlu yönlerini korumakla birlikte geliştirip 

güzelleştirmek, olumsuz yönleriyle ise mücadele etmek durumundadır. İnsanı insan yapan, iradesini anlamlı 

kılan şey de budur. İmtihanlar da insanın bu olumlu tarafını güçlendirerek, olumsuz yönlerini terbiye etmek için 

vardır diyebiliriz. 

4.İnsanın Değeri  

Allah’ın insanı yaratıp ruhundan üflemesiyle, onu ne kadar değerli kıldığını görmüştük. Onu halife olarak 

yaratması ve tüm melekleri ona saygı göstermeye (secde) çağırması insanın değerinin tescillenmesidir. 

Kur’an’da insanın şeref ve değerine işaret eden birçok ayet olmakla birlikte konuya apaçık işaret eden İsra 

suresinden bir ayeti zikretmekle yetineceğiz: “Andolsun biz insanoğluna, şan, şeref ve nimetler verdik; onları 

karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün 

kıldık.”
2
 

                                                           
1 el-Bakara 2/214. 
2
 el-İsra 17/70. 
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Ayette şeref ve nimetler olarak çevrilen “kerem” kavramı, Allah’ın insanlara hem madden hem manen 

meziyetler bahşetmesini ifade eder. Tefsirlerde insana seçkinlik kazandıran meziyetler, akıl, zekâ, düşünme, 

yazma gibi meziyetlerden başlayarak, çeşitli psikolojik ve fizyolojik özelliklere, estetik zevklere, ahlaki 

yatkınlıklara, canlı ve cansız varlıklar üzerinde tasarruf yetkisine, şehirler ve uygarlıklar kurma kabiliyetine 

kadar birçok meziyete sahip olma şeklinde açıklanmaktadır.
1
 

Tarih boyunca insanın değeri, onuru yeterince korunamamış, hayatın merkezine konulan, yeryüzüne 

halife olarak yaratılan insan, vahiyden uzaklaştıkça kendinden de uzaklaşmış, olması gereken o yüce konumdan 

aşağılara düşmüştür.  İnsan şahsiyetini yüceltmek için var olan din, çoğu zaman iradesini tümden elinden alarak 

insanı tarihin ve hayatın nesnesi haline getirebilmiştir. İslam’da hayatın merkezine konulan, irade sahibi insan, 

antik dinlerde, Yahudilik ve Hristiyanlıkta iradesi tamamen elinden alınarak nesneleştirilmiş, tanrı ve tanrıçalara 

kurban edilmiştir. Bu duruma bir tepki olarak insan onurunun ayaklar altına alındığı batıda, insan onurunu 

kurtarmak söylemleriyle, ona değer vermeyi savunan bir ideoloji olarak “hümanizm” insanlığın önüne 

çıkarılmış, ancak bu kez de bizzat insanın kendisi tanrılaştırılmıştır. Orta çağın skolastik dinine, kilisenin 

hegemonyasına dayalı Hristiyanlığa tepki olarak ortaya çıkan ve Rönesans’tan bugüne, tüm gayb ve metafizik 

temelli teist dinlerin karşısında yer alan hümanizm, insana kaybettiği değeri vermek, ona soyluluk kazandırmak 

iddiasıyla ortaya çıkan bir ekoldür.
2 
 

Allah katında din İslam’dır.
3 
Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya verilen din de İslam’ın ta kendisidir. Ancak yine 

insanın kendisi bu arı duru tevhit dinini Yahudileştirmiş ve Hristiyanlaştırmıştır. İslam’a göre çok şerefli bir 

varlık olarak yaratılan, inanıp inanmamakta dâhi özgür bırakılan, yeryüzünün halifesi olan insan, çok aciz ve 

zelil bir duruma düşürülmüştür. Zaten günahkâr olarak doğan (!) insan, kendinden ne kadar uzaklaşırsa ve 

kendisini tanrıya kurban eden İsa (!) gibi münzevileşirse, iradesiz bir varlık haline gelirse ancak tanrı karşısında 

aklanabileceğine kendisini inandırmıştır. 

İnsan dilinde en aşağılığı ifade etmek için kullanılan, en aşağı, kokuşmuş, alçak ve zelil sembollerden biri 

“balçık”tır. Yine aynı şekilde, insanlığın dilinde en yüce, en aşkın, en mukaddes varlık Allah’tır. Her varlığın, en 

mukaddes öğesi de ruhtur. Allah, yeryüzünde en adi maddeden “balçık”tan yaratılan insana, insanın dilinde en 

yüce olan nesneyi “ruh”u üflüyor. 

İnsanın yaratılışında iki madde var, onun mayası iki şeyden hâsıl oluyor; Toprak ve ruh. Dolayısıyla insan 

çift kutuplu bir varlık. Diğer yaratılmış varlıklar tek kutuplu iken, söz gelimi melekler nurani varlıklar olup 

nefis taşımazken, hayvanların da ruhu yokken; insan çift kutuplu, çift yönlü bir varlıktır. 

                                                           
1 Karaman vd.,Kur’an Yolu, 288 
2 Şeriatî, İnsan,13. 
3 Âli İmran 3/19. 
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Nisa suresinde Allah insanı bir nefisten (nefsi vahide) yarattığını
1
 haber verir. Bize göre ayette nefsi 

vahide ile kastedilen mana; aynı özden, aynı özellikte, aynı asıldan olmaktır. Buradaki nefs huy tabiat anlamına 

gelmektedir. Nisa suresinin birinci ayetinden, kadının ve erkeğin aynı özden, aynı mayadan, aynı tabiattan 

yaratıldığını anlamak gerekir, yoksa kadının erkekten yaratıldığı şeklinde değil. İnsan, iyi ya da kötü olmakta 

hürdür. İnsan bu iradesiyle istediği istikamette hareket eder. Dileyen iman eder, dileyen inkâr eder.
2
 Toprak 

tarafını da besleyebilir, ruhunu da cilalayabilir; “ahsen-i takvim” ile “esfele safilin” arasındaki tercihinde 

serbesttir. Özetleyecek olursak Kur’an’a göre: 

1. İnsanlar yaratılış itibari ile eşittirler.  

Hz. Peygamber (sav) bunu veda hutbesinde çok veciz bir şekilde ifade buyurur: “Ey insanlar, Rabbiniz 

birdir, babanızda birdir. Hepiniz Âdemsiniz, Âdem ise topraktandır.”
3
 Hz. Ali’nin insanları değerlendirmesi; “ya 

insanlıkta eş ya dinde kardeş” şeklindedir. Tüm insanlık ailesi hangi ırktan olursa olsun eşittir; farklı ırk ve 

milletlerden, renklerden olmak ayrılığın değil, teârufun yani tanışmanın, tanınmanın sebebidir. Üstünlük ancak 

takva iledir.
4 
Hucurat suresinin on üçüncü ayeti, farklı yaratılmanın, “kimlik edinme ve bu kimlikle tanınma, 

tanışma” fonksiyon ve hikmetini onaylıyor; ancak farklı etnik ve sosyal guruplara mensup olmanın üstünlük 

vesilesi olmasını reddediyor; insanın şeref ve değerini iradesi ile elde etmediği etnik aidiyete değil, kendi 

iradesiyle elde ettiği evrensel değerlere bağlıyor.
5 

 

2. Kadın ve erkek aynı özden yaratılmış, birbirinin tamamlayıcısı, birbirlerinin benzeri ya da eşi olarak eşlik 

edenidirler.
6
 

3.İnsana meleklerin secdesi saygı ve tazim etme sebebi ilim-bilgidir.  

İnsan kâinatı tanıma, anlama, eşyayı ve tabiatı anlama ve anlamlandırma yeteneğine sahiptir. Allah’tan 

aldığı bu isimlerle öğrenmeye, bilgiyi üretmeye elverişli olduğu gibi aynı zamanda da bu konuda sorumludur.  

5. İnsana Emanetin Verilmesi                                                                                   

İnsan göklerin dağların yüklenmekten çekindiği emaneti yükleniyor.
7
 Böylelikle insan Allah’ın halifesi 

iken aynı zamanda emanetçisi oluyor. Acaba bu emanet nedir? Mevlâna, emanetin “insan iradesi” olduğunu 

söyler; yani insanın ihtiyarı, seçme serbestisi. Hiçbir hayvan ve bitki kendi fıtratlarının tersine hareket 

edemezken, sadece insan kendi fıtratının tersine hareket edebilir. Kendisine yaratılıştan verilen rotaya, bedeninin 

maddi ve manevi ihtiyaçlarına bile kafa tutabilen yegâne varlık insandır. Kendi yararına olan şeylerin bile tersini 

                                                           
1
 en-Nisa 4/1. 

2 el-Kehf 18/29. 
3 
Ahmed b. Hambel, Müsned, 5/ 411 

4 el-Hucurât 49/13. 
5 Karaman vd., Kur’an Yolu, 516. 
6 Râgıb el-İsfahânî, El-Müfredat’ül Elfazıl Kuran, Kur’an Kavramları Sözlüğü, çev. Yusuf Türker (İstanbul: Pınar Yayınları ), “zevc”maddesi,675. 
7 “Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi.” Ahzâb 33/72. 
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yapabilir. İnsan hem aklının doğrultusunda hem de aklının muhalefet ettiği doğrultuda hareket edebilir.
1
O halde  

insan;  hem yeryüzünün halifesi hem de emanetçisidir. 

6. İslam’da İnsanın Konumu  

İslam’a göre şeytan Allah’ın değil, insanın düşmanıdır. İslam’da şeytan Allah’ın karşısında değil, insanın 

karşısındadır. İnsanın tanrısal olan yarısının karşısındadır.
2
 

Kur’an’ın ön sözü mahiyetinde olan Fatiha suresinde üç gurup insandan söz edilir: “kendilerine nimet 

verilenler”
3
, “gazaba uğrayanlar”

4
, “sapıtanlar”

5
. 

Kendilerine nimet verilenler; peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir.
6 
Bu kimseler insanlık 

onurunu koruyan, emanete sahip çıkan, yeryüzünde halifelik gibi ulvi bir görevi layıkıyla yürüten, toprak ve ruh 

dengesini koruyan insanlardır. 

Gazaba uğrayanlar ve sapıtanların kimler olduğu sorusuna Peygamber Efendimizin (sav) verdiği cevap 

çok manidardır: “Gazaba uğrayanlar Yahudiler, sapıtanlar Hristiyanlardır.”
7
 Yahudiler dengeyi balçık yönünde 

bozanlar, Hristiyanlar ise ruhbanlaşarak kendilerince ruhlarını arındıran, ancak icad ettikleri ruhbanlığa da 

hakkıyla riayet etmeyenlerdir.
.8 

İnsanı mutlu edecek din, hayat tarzı, ideoloji insanın bu çift kutupluluğunu göz ardı etmeyen, her iki 

kutbuna da hitap eden, iki kutuplu/iki boyutlu olmalı; insanı ne yalnız ahirete yöneltip dünyayı arkasına atmayı, 

ne sadece dünyevi zevklere dalıp ahireti unutturmamalı, tabir caizse insanın ayakları toprağa basarken gözleri 

gökyüzünde olmalıdır. 

Maalesef insanoğlu bu anlamda iyi bir sınav verememiş, tarih boyunca ya toprağa çakılıp kalmış, balçığa 

saplanmış ya da tamamen dünya sahnesinden çekilerek münzevileşmiştir. Kadim medeniyetlerden olan Çin bu 

dengeyi tutturamamanın en iyi örneklerinden olup, çok büyük zikzaklar çizerek tarih sahnesinde 

ilerlemektedirler. Tamamen dünyaya dalmış yaşayıp giderlerken, Lao Tsu onları tamamen münzevileştirmiş, 

daha sonra Konfüçyüs ile tekrar bir u dönüşüyle dünyevileşmişlerdir. Son yüzyılda Mao ile sözde eşit, adil, bir 

dünyada yaşamak adına tamamen tüm kutsal olanı reddederek adeta dünyanın çivisini çıkarmışlardır. 

Hint mistik dinleri de insanları tamamen münzeviliğe, ruhun arınıp Nirvana’ya ulaşması için olmadık 

eziyetlere kendilerini tabi tutarak dünya sahnesinden çekilmişler, böylelikle emperyalist batının ekmeğine yağ 

sürmüşlerdir. 

Avrupa’ya gelince nimetler, zevkler içinde yüzen, daha çok zenginlik, iktidar ve güç için dünyayı kan 

gölüne çeviren, zevk olsun diye arenalarda insanları ölümüne kimi zaman  hayvanlarla kimi zamanda 

                                                           
1 Şeriatî,İnsan, 20. 
2 Şeriati,İnsan, 22.  
3 el-Fâtiha 1/7. 
4 el-Fâtiha 1/7. 
5 el-Fâtiha 1/7. 
6 en-Nisâ 4/69. 
7 Tirmizi, Sünen-üt Tirmizi, Tefsir, 2/2. 
8 el-Hadîd 47/27. 
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birbirleriyle yarıştıran imparatorluklar hüküm sürerken, orta çağda Hristiyanlaşarak bu kez de kiliselere, 

manastırlara kapanmış; kilisenin ruhbanlığı dayatarak bu kez insana tanrı adına zulmetmeye başlaması, 

engizisyon mahkemeleriyle aslında insan iradesinin ölüm fermanını imzalaması kendisinin de sonunu getirmiştir. 

Ardından Rönesans’la dünya tamamen batı insanının gözlerinin önüne serilmiştir. 

İslamın son peygamberinde insanın iki boyutunun nasıl dengeli bir şekilde korunduğunu görmekteyiz. 

Hz. Muhammed hem mescitte talebe yetiştirmiş hem orduya asker; toplumun tüm katmanlarıyla ilgilenmiş, hem 

hukuki yargılama yapmış hem pazar esnafını denetlemiştir.  

Bütün bunların yanında namaz kılıp, oruç tutarak nefsini terbiye edip gerçek bir züht hayatı yaşamıştır. 

Dünyadan tamamen elini eteğini çekerek münzevi bir hayat sürmek isteyen ashabını uyararak “ben sizin için 

güzel bir örnek değil miyim” diye buyurup onları bundan menetmiş, “Kim benim sünnetimi (yolumu) terk 

ederse benden değildir”
1 
buyurarak sadece onları değil tüm ümmetini uyarmıştır. 

Sahabeye gelince onların içinde hem cesur savaşçılar vardır, hem ilim âşıkları; onlar hem hak âşıklarıdır 

hem toplum mimarları; hem merhamet hem adalet tutkunlarıdır; hem abid hem zahid kimselerdir. 

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda diyebiliriz ki iki boyutlu bir varlık olan insanın, iki 

boyutuna hitap eden, bu iki yönünü de ihmal etmeyen bir din gereklidir. Bu din onun dünyasını ihmal etmeyen 

ve ahiretini ihya eden bir din olmalı O din de İslam’ın ta kendisidir. 

 SONUÇ 

İnsan; yeryüzüne halife olması için, en güzel biçimde, şerefli bir varlık olarak yaratılan, hayatın ve tarihin 

en önemli öznesi olan; inansın inanmasın Allah’ın kendisini muhatap alarak seslendiği, hayatı ve ölümü kendisi 

için var ettiği, sayısız nimetler verilen, akıllı, düşünen, bilen, irade sahibi, özgür, sorumlu ve inanan bir varlıktır.  

İnsanın yaratılması Kur’an’da iki aşamalı olarak ele alınmış; ilki varlık türü olarak ilk yaratılış, ikincisi 

biyolojik olarak bir anne ve babadan bir nutfe olarak yaratılmasıdır.  

İnsanı diğer yaratılmışlardan farklı kılan maddi yönünün yanında, kendini programlama ve hareket etme 

kudretinin ona Allah tarafından, Ruh’undan üfleme suretiyle verilmiş olmasıdır.  

İnsanın maddi (somut) ve manevi (soyut) boyutu olmak üzere iki boyutu vardır. İnsanın topraktan 

yaratılışı birçok ayette dile getirilmiştir. Onu değerli ve özel kılan tarafı, ona Allah’ın Ruhundan üflenmesiyle var 

edilen manevi boyutudur. 

İnsanı, yaratılış gayeleri göz önünde bulundurduğumuzda şöyle tanımlayabiliriz:  

“Yeryüzünde hak ve adaleti sağlamak, Allah’ın emirlerini yerine getirmek üzere, Allah’ın halife olması 

için yarattığı, hükümranlık elinde olan, yeryüzünü imar edip ona sahip çıkması gereken, temsil ettiği Yüce 

                                                           
1
 Ebu Abdillah  Muhammed İsmail b.İbrahim el  Cufi el- Buhari, el-Câmiu’s-Sahih, Nikâh, 1, Müslim, Sahih, Nikâh, 5. 
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otoritenin hâkimiyeti için çalışan, tüm imkânlar emrine amade kılınan, aynı zamanda muhalefet etme 

özelliği olan, melekler ve Cinlerden sonra yaratılan varlıktır.” 

İnsan kendisine bu görev tevdi edildikten sonra; denenmesi, pisi temizden ayırıp, direnç ve kararlılığının 

artması için, bazen nimet bolluğu, bazen yokluk, bazen de zalimlerin musallatı ile imtihan edilen bir varlıktır. 

İnsan Rabbini tanıyıp, O’nun istediği istikamette yaşaması, O’na kulluk etmesi için yaratılan bir varlıktır. 

Tarih boyunca farklı din ve ideolojilerde insan hak ettiği değeri görememiş, onuru ayaklar altına 

alınmıştır. Örneğin, Yahudilik ve Hristiyanlıkta iradesi tamamen elinden alınarak, nesneleştirilmiş, diğer dinlerde 

de tanrı ve tanrıçalara kurban edilmiştir. İnsan onurunun ayaklar altına alındığı batıda ona değer vermeyi savunan 

bir ideoloji olarak “hümanizm” zuhur etmiş, bu kez de bizzat insanın kendisi tanrılaştırılmıştır. 

İslam’da insanın yeri, değeri ve şerefinin ispatı; onun “halife” olarak tanıtılmasıdır.  Balçıktan, 

yeryüzünün en değersiz unsurundan yaratılan insana, en yüce nesne olan “Ruh” veriliyor, Allah ona Ruhundan 

üflüyor. Mayası iki şeyden hâsıl oluyor, çift kutuplu bir varlık olarak yaratılıyor. Hem aşağıya meyilli hem 

yüceliğe hem toprağa hem de Allah’ın Ruhuna. 

İnsan akıbetini, kaderini belirleyen yegâne varlıktır. Eşyanın isimlerini öğrenen Âdem’e meleklerin secde 

etmeleri (saygı ve tazimde bulunmaları) insanın değer ve şerefinin bir başka te’yididir. Ancak onu değerli kılan 

şey, asaleti, soyu, sopu değil ilmi ve bilgisidir. Kâinatı tanıma, anlama, eşyayı ve tabiatı anlama-anlamlandırma 

yeteneğine sahiptir insan. Allah’tan öğrendiği bu isimlerle öğrenmeye, bilgiyi üretmeye hem elverişli hem de 

bundan sorumludur.  

İnsanı Allah’ın bir tek nefisten yaratıp ondan da eşini (kadını) yaratmasının anlamı, kadını aynı özden, 

aynı mayadan aynı tabiattan yaratmasıdır.  

İnsanın yüklendiği emanet irade ve seçme serbestisidir. İnsan hem yeryüzünün halifesi hem emanetçisidir. 

İnsanı mutlu edecek din, iki boyutlu olmalıdır. Din, insanı ne yalnız ahirete yöneltip dünyayı  arkasına atmayı, ne 

de sadece dünyevi zevklere dalıp ahireti unutturmamalıdır. İslam’da  insanın hayatın tam merkezinde yer 

aldığını, yaratılıştan getirdiği özellikler göz ardı edilmeden sorumluluklar yüklendiğini, her bir vazifenin onun 

değerinin artmasına matuf olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Maalesef insanoğlu bu anlamda iyi bir sınav vermemiş, tarih boyunca ya toprağa çakılıp kalmış, balçığa 

saplanmış ya da tamamen dünya sahnesinden çekilerek münzevileşmiştir. Yaratılıştaki çift kutupluluk, özellikleri 

açısından da insanı çift yönlü yapmaktadır. Tercih ettiği yolda kolaylıkla ilerleyecek kapasitede yaratılan insan, 

dünyada yaptığı tercihlere göre özellik gösterir.  
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PERİPATETİK GELENEKTE BİR UYUŞMAZLIK: “TANRI NASIL ARAŞTIRILMALI?” SORUSU 

EKSENİNDE İBN RÜŞD’ÜN İBN SİNA ELEŞTİRİSİ 
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Dalı Doktora Öğrencisi 
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ÖZET 

 İslâm geleneği içerisinde bulunan her âlim, Tanrı’nın “var” ve “mükemmel” olduğu konusunda hem 

fikirdirler. Ancak, O’nun varlığının doğasının ne olduğu ve mükemmelliğinin nasıl anlaşılması gerektiği 

noktasında mutabakat sağlandığı söylenemez. İbn Sînâ, fiziki dünyadan yola çıkarak maddeden bağımsız bir 

Tanrı’nın varlığına ulaşmanın imkânsız olduğunu düşündüğü için Aristoteles’in hareket delilini eleştirmekte, bu 

delilin Tanrı’sının eksik olduğunu ileri sürmekte ve yerine daha üstün olduğunu ifade ettiği imkân delilini 

sunmaktadır. İbn Sînâ’ya göre metafizik biliminden beslenen imkân delili, fizik biliminden beslenen hareket 

delili ile karşılaştırıldığında; varlıkların yalnızca hareketinin ilkesini değil, aynı zamanda onların var olma 

ilkelerini de ortaya koyduğu için daha doğru bir Tanrı tasavvuru sunmaktadır. Bu nedenle, Tanrı hakkında 

araştırma yapmak isteyen bir kimse O’nun hakkında yanlış tasavvura sebebiyet veren fizik bilimine ve hareket 

deliline değil, metafizik bilimine ve imkân deliline yönelmelidir. 

 İbn Rüşd’e göre İbn Sînâ imkân delilinde, evren ile Tanrı arasında ontolojik bağ kurmuş, mükemmel 

varlık olan Tanrı’dan eksik olan evrenin sâdır olduğunu ileri sürmüştür. Tanrı’dan mükemmel olmayan bir şeyin 

sâdır olması düşünülemeyeceği için imkân delili, doğru bir Tanrı tasavvuru sunamamaktadır. İmkân delilini 

hatalı bir Tanrı tasavvuruna yönlendiren şey, Tanrı’nın varlığını metafizik bilimi vesilesi ile ortaya koymaya 

çalışmasıdır. Bu nedenle, Tanrı’nın varlığı hakkında araştırma yapmak isteyen bir kimse O’nun varlığının 

delillerini, metafizik biliminde değil fiziki dünyanın ilkelerini açıklayan fizik biliminde aramalıdır. 

 Birer sistem filozofu olan İbn Sînâ ve İbn Rüşd’ün Tanrı tasavvurları ve söz konusu tasavvurlarını 

önceleyen felsefi yaklaşımları, Tanrı hakkında yapılan araştırmanın hangi bilimde ve nasıl mümkün olduğu 

sorusuna farklı yanıtlar vermelerine sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, her iki filozofun da felsefi 

sistemlerinin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak onların Tanrı tasavvurları hakkındaki ve Tanrı’nın varlığının 

hangi bilimde nasıl ele alınması gerektiği konusundaki görüşlerini açıklamaktır.  

 Anahtar Kelimeler: İbn Rüşd, İbn Sînâ, Tanrı, Fizik, Metafizik 
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A Conflict in the Peripatetic Tradition: “How to Obtain Accurate Knowledge About God?” Ibn Rushd's 

Criticism of Avicenna on the Axis of the Question 

 ABSTRACT 

 Every scholar in the Islamic tradition agrees that God "exists" and is "perfect". However, there is no 

consensus on what the nature of His existence is and how His perfection should be understood. Avicenna 

criticizes Aristotle's proof from motion because, he thinks that it is impossible to reach the existence of a God 

who is independent from matter via applying to the science of physics. Avicenna believes that the proof from 

motion leads to an incomplete conception of God therefore, he presents his proof from possibility/proof from 

metaphysics which he thinks is superior than Aristotle’s proof. According to Avicenna, the proof from possibility 

which is fed by the science of metaphysics presents a more accurate vision of God than the proof from motion 

which is fed by the science of physics. The proof from possibility reveals not only the principle of the movement 

of beings, but also the principle of their existence. For this reason, anyone who wants to study the evidence of 

God’s existence should turn to metaphysical science and the proof from possibility. 

 Ibn Rushd says that Avicenna, with the proof from possibility, claimed that there is an ontological 

connection between the universe and God, and argued that the universe which is imperfect emanated from God 

who is perfect. Since, it is not possible to think that anything imperfect can emanate from God, the proof from 

possibility cannot present a correct conception of God. The most important reason why the proof from possibility 

is the source of such error is that it tries to reveal the existence of God through metaphysical science. Therefore, 

anyone who wants to investigate the existence of God should look for evidence of his existence not in science of 

metaphysics, but in science of physics. 

 The conceptions of God and the philosophical approaches of Avicenna and Averroes, who are system 

philosophers, lead them to give different answers to the question of in which science and how the research about 

God is possible. The aim of this study is to explain their conceptions of God and their views on in which science 

and how the existence of God should be studied by taking into account the integrity of their philosophical 

systems. 

 Keywords: Averroes, Avicenna, Physics, Metaphysics 
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HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE MEDİNE’NİN KONUMU 

 

Tahire TÜRKMEN 

                                   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri 

 

ÖZET 

Coğrafyanın konusu, yeryüzüne bağlı olaylar ve bu olaylar ile insanlar arasında ki ilişkilerdir coğrafyayı 

bilmenin amaçlarından biri de dünyamızın mekânsal alanlarını tanımak ve doğa ile insan arasındaki etkileşimi 

kurabilmektir. Doğa ile iç içe yaşayan insan doğayı merak edip sorgulamış, doğanın kendisine verilmiş bir nimet 

olduğunu görmüştür. Bu nimeti daha iyi tanıyıp anlayarak mekânı ve şehir coğrafyasını daha iyi ve etkin 

kullanma becerisi kazanmıştır.  Şehir coğrafyası; kent planlama ve kent sosyoloji ile ilişkili olup şehirlerin ortaya 

çıkmasında coğrafi hususiyetlerin büyük rolü vardır. Bu çalışmada Hz. Peygamberimizin yaşadığı hicaz 

bölgesinin içinde yer alan Medine şehrinin doğu ve batısında, harre denilen siyah beyaz bazalt taşlarla kaplı olan 

çorak arazileri, yüksek ve taştan yapılmış binalar olan utumları tanıtmak ve bunların hangi kabilelere ait olduğu 

ortaya konulmaktadır. Ayrıca yaşamsal faaliyetlerin sürekliliği için yeryüzü şekillerinin oluşumuna etki eden 

kuyuların ve vadilerin konumları açıklanmaktadır. Bunlarla birlikte bu çalışmada Hz. peygamberin Medine'ye 

gelmesi ile şehir planlanmasından olan menasî, hamam, oyun alanları, çarşı ve İslam'ın sosyal hayatında büyük 

bir etkinliği olan Mescid-i Nebi ve diğer mescitleri yaptırmayı ve Mescid-i Nebi bölgesinde eğitim merkezi olan 

Sufe medresesi ile birlikte mescidin yapımından sonra etrafına odalar halinde Hz. Peygamberin zevcelerine 

yapılan hucurâtların ve hangi sahabelerin evlerinin bulunduğu açıklanmaktadır. Son olarak bu çalışmada 

Medine'de bulunan Evs, Hazrec ve Yahudi mahallelerin coğrafi konumları ortaya konulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Peygamber, Medine, Coğrafya, Konum 

THE LOCATION OF MEDINA IN THE PERIOD OF THE PROPHET 

ABSTRACT 

The subjects of geography are the events related to the earth and the relations between these events and people. 

One of the purposes of knowing geography is to recognize the spatial areas of our world and to establish the 

interaction between nature and human. People living together with nature wondered and questioned nature and 

saw that nature was a blessing given to them. By recognizing and understanding this blessing better, he gained 

the ability to use the space and city geography better and more effectively. City geography is related castles 

planning and urban sociology and geographical features have a great role in the emergence of cities. In this study, 

the barren lands covered with black and white basalt stones called harra in the east and west of the city of 

Medina, located in the Hijaz region where our prophet lived, were introduced, and the utums, which are high and 

stone buildings, are introduced and to which tribes they places are presented. In addition, the locations of wells 

and valleys that affect the formation of landforms are explained for the continuity of vital activities. In addition in 
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this study, with the arrival of our Prophet in Medina, it was aimed to have the mosque, hammam, playgrounds, 

bazaar and Masjid-i Nebi and other masjids, which are a great activity in the social life of Islam, which are part 

of the city planning, and to build the Sufi school, which is an education center in the Masjid-i Nebi region. After 

the construction of the mosque together with the madrasa, it is explained that the attacks made on the wives of 

our Prophet in rooms around it and which Companions' houses were located around it. Finally, in this study, the 

geographical locations of Evs, Khazraj and Jewish quarters in Medina are presented. 

Keywords: Prophet, Medina, Geography, location 

1.GİRİŞ 

Müşrik Araplar ve Yahudilerin birlikte yaşadıkları, eski ismiyle Yesrib, Hz. Muhammed’in şehre gelmekle 

beraber ismini Medine olarak değiştirmiştir. Medine, Hicaz bölgesinin su kaynakları bakımında en şanslı 

şehirlerinden birisidir. Akıcı su kaynakları çok olmamakla beraber Medine’de başta kuyular olmak üzere pek çok 

su kaynağı bulunduğundan Medine halkı yerleşik hayatı tercih etmişlerdir. Yerleşik hayatta mevcut mesken ve ev 

anlayışının Şekillenmesine katkı sağlamıştır. Hz. Muhammed Medine’ye gelir gelmez, Mescid-i Nebevî’yi şehrin 

merkezini oluşturacak şekilde inşa etmiştir. Meskenler buraya yakın yerlere yapılmaya başlanmış ancak dağınık 

ve çarpık bir şehirleşme yaşanmaması için Hz. Peygamber birtakım önlem ve tedbirler almıştır. Mescidin 

etrafındaki eski evler ve utumlar korunurken, yeni inşa edilen evler ve yapılar mescit etrafında yoğunlaşmıştır. 

Genel dağılımın doğudan güneye ve oradan da kuzeybatıya doğru bir hat takip ettiği yerleşim birimlerinde 

özellikle Mescid-i Nebevî’ etrafında Evs ve Hazrec kabilelerinin yanı sıra muhacirler ikamet etmişlerdir. 

Hicaz’ın kuzeybatısında Mekke-i Mükerreme’ye 350 km, Kızıldeniz’e 160 km, Yenbu’a 200 km mesafede yer 

alan bir yerleşim birimi olan Medine, 25.20 enlem ve 37,3 boylam üzerinde bulunmaktadır. Bölgede fiziksel 

açıdan düz araziler, dağlar, ovalar, harreler, vadiler ve çöller birbirinin içine girmektedir. Medine’nin Coğrafik 

yapısı ise az bir derecede kuzeye doğru meyilli bir ovada yer alır. Güney kısımlarında bulunan Ayr dağı Aliye 

ismiyle bilinmektedir. Uhud dağı ile çevrilen kuzey kısımları ise Safile ismiyle bilinmektedir. Doğu-batı 

yönlerinde bulunan Vakım ve Vebere isimleriyle anılan  harre veya laba denilen siyah bazalt taşlar Şam’a kadar 

uzanmaktadır. Batı yönünde bulunan bu taşlar doğu yönünden bulunan taşlardan çoktur. 
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1.MEDİNE’NİN DAĞLARI 

Dağ, çevresindeki karasal alanlardan daha yüksek olan kara kütlelerine verilen addır. Tespit edebildiğimiz dağlar 

onbir tane dağ olup fakat biz meşhur olan dağları ele alacağız.  

1.Uhud Dağı  

Uhud dağı Medine’nin kuzeyinde Mescid-i Nebevî’ye yaklaşık 5 km. mesafededir. Bölgedeki dağ silsilelerinden 

ayrı ve tek başınadır. 8 km. uzunluğunda ve 720 metre yüksekliğindedir. Medine’den bakıldığında koyu kırmızı 

bir görünüm arzeden Uhud dağı bitki örtüsü bakımından fakirdir. Hz. Peygamber, “Uhud bizi sever, biz de 

Uhud’u severiz” demiştir.  

2.Âir Dağı: Medine’nin de haremi Zülhuleyfe yakınlarındaki Âir dağıyla Uhud dağı ve Küçük Sevr dağı 

arasında kalan bölgedir. Âir, Mescid-i Nebevî’nin yaklaşık 8 km. güneyinde, Sevr ise 8 km. Kuzeyindedir. Hz. 

Peygamber, “Medine’nin Âir dağından şuraya kadar uzanan alanı haremdir. Kim Medine’nin bu haremi içinde 

Kitabın ve Sünnet’in hilafına bir iş yaparsa veya ehl-i bid‘ata yardım ederse Allah’ın azabı, meleklerin lâneti ve 

bütün halkın nefreti onun üzerine olsun...” diye buyurmuştur.  

3.Sel’ Dağı: Medine’nin kuzey batısında yer alan Sel’ dağı, Dilimlenmiş gibi görünmektedir. Hz. Peygamber 

Hendek savaşında en münasip alan olarak bu dağın eteklerini belirlemiştir. 

4.Ayneyn (Cebelu’r Rumat) Tepesi: Medine’nin 5 km kuzeyinde Uhud dağına çok yakın bir mevkide 

bulunmakta ve aralarında Kanat vadisi yer almaktadır. Uhud Savaşı’nda Hz. Peygamber sol tarafına aldığı bu 

tepeye, düşman kuvvetlerinin arkadan saldırmalarını ve Medine’ye girmelerini önlemek için Abdullah b. Cübeyr 

kumandasında elli kişilik bir okçu birliği yerleştirmişti. Bundan dolayı  “Cebelü’r-rumât” (okçular tepesi) diye de 

anılır. 

5. Kurayza Dağı: Medine’nin güneydoğusunda yer alır. Hicretin 5. senesinde Beni kurayza savaşı bu dağda 

yapıldığı için bu ismi almıştır. Bu savaşta peygamberimiz komutanlık yapmıştır. 

2.Medine’nin Harreleri  

Arapça’da ateşte yanmış gibi görünen, siyah bazalt kütleleri veya parçaları ile örtülü düzlük ve tepeciklerden 

meydana gelen volkanik alanlara harre (sıcak, kızgın) denilmektedir; Arabistan’ın orta ve batı taraflarında 

Havran’ın doğusuna kadar uzanan kısımda “harre” denilen birçok yer vardır; bunların çoğu Dımaşk ile Medine 

arasında bulunmaktadır. Medine'de bulunan harreler tespit edebildiğimiz doğu, batı ve güney harreleri beş tane 

olup biz meşhur olan üç tanesini ele alacağız.  

3.Doğu Harresi (Vakım): Medine’nin doğu tarafında bulunur. Sınırı doğu tarafından Mescid-i Nebevi’ye, batı 

tarafında Vebere Harresi’ne komşudur. Abdüleşhel ailesinin bulunduğu yerleşkeden dolayı orta kısımlarına 

Abdüleşhel Harresi denir. Güneye doğru uzanan kısmı Zühre Harresi olarak anılır.  

2. Batı Harresi (Vebere): Medine’nin batı tarafına düşer. Kıbleteyn Mescidi’nden Kuba Mescidi’ne uzanır, Bu 

harrede Seniyyetül Veda Geçidi vardır. Mekke’ye gitmek isteyenler bu geçidi kullanır.  
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3. Güney Harresi (Şevran): Medine’nin güneyinde, Kuba Mescidi’nin güneydoğusunda bulunur. 

Peygamberimiz semiz bir devenin bu harrede otladığını öğrenince “Allah Şevran’ı bereketli kılsın.” diye dua 

etmiştir. 

 2. Medine’nin Vadileri 

Vadi, akarsuyun içinde aktığı, kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan ve birkaç kilometre ile binlerce 

kilometre arasında olabilen coğrafi alandır. Kısaca vadi, iki dağın arasında zamanla oluşan çukurluktur. 

Medine’deki vadilerden bazıları şunlardır; 

1. Akik Vadisi: Peygamber efendimizin “Akik mübarek bir vadidir” diye övdüğü bu vadi, Medine’nin en 

meşhur vadisidir. Rahva vadisi de denir. Medine’ye 4 mil uzaklıktaki Zu’l huleyfe vadisi içindedir. Ayr dağına 

ulaştıktan sonra Buthan vadisiyle sonra da Kanat vadisiyle karışır. Hz. Peygamber zamanında Medine’den 

Mekke’ye giden yolun ilk merhalesi, Akīk üzerinden Zülhuleyfe’ye uzanıyordu. Hadislerde, Cebrâil’in Hz. 

Peygamber’e burada geldiği ve bu sebeple buranın “mübârek bir vadi” olduğu zikredilmektedir. Medineliler’in 

mikatı bu vadideki Zülhuleyfe’dedir. Vadinin Müzeyne topraklarında yer alan kısmı Hz. Peygamber tarafından 

Bilâl b. Hâris’e mukataa olarak verilmiştir. Hz. Ömer devrinde görülen vadide yağmur sonrası toplanan seli 

seyretme âdeti, günümüzde de devam etmektedir.  

2. Buthan Vadisi: Ranuna, Müzeynib ve Mehzür vadilerinin birleştiği bölgede, şehrin kesiminde kuzey-güney 

hattında bulunur. Şehrin su ihtiyacı harrelerden çıkan kaynak sularının ile yağmur suyunun birikmesiyle 

karşılanır. Şehre ilk yerleşen Nadiroğulları kabilesi olduğu için onlara ait çok fazla utum ve bahçe bulunur. 

3. Ranuna Vadisi: Sel Dağı’nın bulunduğu bölgeden başlayıp Kuba’nın batısına ve güneyde Ayr Dağı’na kadar 

uzanan hatta bulunur. Vadinin güneyinde Evs’den Cahcabaoğulları, kuzeyinde ise Hazrec’den Salim bin 

Avfoğulları ikamet etmektedir. Efendimizin ilk Cuma hutbesini okuyup ilk Cuma namazını kıldırdığı vadidir. 

Hicret sırasında Kuba’ya ulaşarak burada Mekke’den gelecek Hz. Ali ve diğer muhacirleri beklemek üzere bir 

süre kalan ve 24 Eylül 622 Cuma günü Yesrib’e hareket eden efendimiz, Cuma vakti girince Ranuna Vadisi’nde 

Salim bin Avf kabilesine misafir olmuştur. 

4. Medine’nin Kuyuları 

Yer altı sularından faydalanmak için toprağın derinlemesine kazılmasıyla oluşturulan kuyular, insanlar ve diğer 

canlılar için taşıdığı hayatî önemin bir parçası olarak insanlık tarihi boyunca ayrı bir öneme sahip ola gelmiştir.  

Mekke kadar olmamakla birlikte Medine de yer altı suyuna muhtaç bir bölgedir. Hz. Peygamber bulunduğu 

çevrenin gereği olarak kuyuya önem vermiş, varlıklı müslümanları kuyu kazdırarak veya satın alarak suyunu 

halkın kullanımına sunmaya teşvik etmiştir. Medine'de bulunan bazı kuyular şunlardır; 

1. A’vaf Kuyusu: Hz. Peygamber efendimiz eşi Mariye’yi ziyarete giderken efendimizin kullandığı bir kuyudur. 

Yahudi Muhayrık tarafından tasadduk edilen bahçenin içinde, Meşribe yakınlarında yer almaktadır. 
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2. Bussa Kuyusu: Kuyu, günümüzde kullanılmaktadır. Efendimiz bu kuyunun suyuyla başını yıkayıp, tekrar o 

suyu kuyuya dökmüştür. Cennetül Baki’ye yakın bir yerde Kuba yolu üzerinde hurmalıkların içerisinde yer 

almaktadır. Derinliği 11 zira’ olup 2 zira’lık kısmı su ile doludur. Genişliği ise 9 zira’dır. 

3. Ebu Enes Kuyusu: Doğu tarafından Nebevi Mescidi’ne yakın olan, Rahmet kapısının 200 metre batısında 

bulunan bu kuyu Cahiliye döneminde Berud ismiyle anılmaktadır. Kuyunun suyu tatlı ve temizdir. Bu kuyudan 

çıkarılan su, süte ilave edilip Efendimize ikram edilmiştir. Peygamberimiz 6 yaşındayken annesi ile dayılarını 

ziyarete gittiğinde bu kuyuda yüzmeyi öğrenmiştir. Hazreti Enes hayvanlarını su ihtiyacını bu kuyunun suyuyla 

temin etmiştir. Enes bin Malik’in evinin civarındadır. 

4. Ebu Eyyûb Kuyusu: Bu kuyunun suyu içilemez derecede acıdır. Vefatının son zamanlarında Hz. 

Peygamber’in bu kuyudan getirilen suyla ateşi düşürülmeye çalışılmıştır. Ebû Eyyûb Ensârî’ye aittir. Mescid-i 

Nebevî’nin doğusu tarafında, dönemin menâsi’si olarak bilinen ve Bakî Mezarlığına bitişik bölümünde 

bulunmaktadır. 

5. Ğars/Ğurs Kuyusu: Mâlik b. Nehhât tarafından Sa’d b. Hayseme adına açtırıldığından Sa’d b. Hayseme 

kuyusu olarak da anılmaktadır. Hz. Peygamber, bu kuyu’yu cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu belirterek 

övmüştür. Buradan su içip, abdest almış ve onun, vefatı sırasında vasiyeti üzerine buradan getirilen 7 kırba su ile 

yıkanmıştır. Kuyunun derinliği yedi zira’ olup sadece iki zira’lık kısmı su ile doludur. Genişliği ise on zira’dır. 

6. Maûne Kuyusu: Maûne, Medine-Mekke yolu üzerinde Benî Âmir ile Benî Süleym oturduğu topraklar 

arasında bulunan fakat Benî Süleym topraklarına daha yakın bir kuyudur, Bu kuyu 70 müslümanın şehit edildiği 

Bi’ri Maûne olayının yaşandığı mevkidir.  

7. Sukyâ Kuyusu: Eski ismi Fek veya Fekân iken Hz. Peygamber Sukyâ olarak değiştirmiştir. Hind, Enes b. 

Mâlik, Bilâl ve Esmâ’nın tencerelerle buradan su taşıdığı, suyunun tatlılığında dolayı Hz. Peygamber suyunu çok 

beğenmiştir. Bedir savaş’ında buradan istifade edilmiştir. Kanât vadisindeki Ali Kuyusuna giden yolun solunda 

ve Sukya mescidi yanındadır. Kuyu Zekvân b. Abdi Kays'a ait iken Sa’d b. Ebî Vakkâs onu iki katır karşılığında 

satın almıştır. Hz. Peygamber kuyunun yanında Medine halkı için bereketli olsun diye dua etmiştir. 

5.Medine’nin Utumları 

Utum yüksek ve taştan yapılmış binalara denilip çok az yerde ise kale olarak kullanılmaktadır Utum, 

Medine’deki demir ve taş gibi malzemelerin kullanıldığı kaleyi andıran yüksek binalardır. Bunlar kare ve 

dikdörtgen şeklinde yapılmıştır. Bu binalarda kireç kullanılıp tavanları ise ağaçla döşenmiştir. Tespit 

edebildiğimiz utumlar güney bölgesinde bulunan utumlar kırk iki utum, Kuzey bölgesinde ondört tane, doğu 

bölgesinde onüç tane, batı bölgesinde ise onbir tane bunların dışında onaltı tane olmakla beraber toplam 

Medine’de doksandokuz utum bulunmaktadır. Burada biz sadece bazılarını zikredeceğiz. 

5.1. Güney Bölgesindeki Utumlar 

Eceş Utumu: Kuba bölgesindedir. Üneyfeoğullarına aittir. 
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Nevahan Utumu: Kuba bölgesindedir. Beni Emir kabilesinden Lihyan bin Amir’e aittir.  

Hecim Utumu: Kuba bölgesindedir. Beni Emir kabilesinden Lihyan bin Amir’e aittir. 

Ubeydoğulları Utumu: Kuba bölgesindedir. Azg kuyusunun yanındadır. Mecid bin Said’e aittir. 

Vebere bin Salebe Utumu: Kuba’da Mefza’at bölgesindedir. Azg kuyusunun yanındadır. Vebere bin Salebe’ye 

aittir.  

Müzdelif Utumu: Ranuna Vadisi’nde bulunmaktadır. Itban bin Malik’e aittir. Efendimiz bu kişinin evinde 

namaz kılmış, bu kişi orayı namazgâh yapmıştır.  

5.2. Kuzey Bölgesindeki Utumlar 

Deyyan Utumu: Cuvaniye Yahudileri’ne aittir.  

Harise Utumu: Yahudilerden bir gruba aittir.  

Ratic Utumu: Urayz bölgesindedir. Abdüleşheloğulları’na aittir.  

Şerasi’l Azim Utumu: Rayya Dağı arkasında bulunmaktadır. Şavt ailesine aittir. 

Ezrak Utumu: Kanat Vadisi’nde bulunmaktadır. Hazreti Hamza’nın komşusu Valic ailesine aittir.  

5.3. Doğu Bölgesindeki Utumlar 

Sırar Utumu: Doğu Harresi’nin kuzeyindedir. Urayz Mescidi’nin güneyinde, Cüvaniye bölgesindedir. 

Yahudilere aittir.  

Ebyad Utumu: Eşheloğulları Kabristanı yakınlarındadır. Yemen’e ait kabile olan Cezmoğulları Yahudilerinin 

sarayındadır.  

Berc Utumu: Nadiroğulları mahallesindedir. Kayyimeoğulları Yahudilerine aittir. 

Büveyre Utumu: Nadiroğulları mahallesindedir. Nadiroğulları’na aittir.  

Malik bin Sinan Utumu: Avali kapısının yakınında, Bussa kuyusunun yanındadır. Malik bin Sinan’a aittir.  

5.4. Batı Bölgesindeki Utumlar 

Bişr Utumu: Hatmeoğulları mahallesindedir. Mersedoğulları’na aittir.  

Kaynuka Utumu: Hibre bahçelerindedir. Kaynukaoğulları’ndan haşhaşilerin yanındadır.   

Kaynuka Utumu: Zü’ş-şehr bahçeleri duvarının yanındadır. Kaynukaoğulları’na aittir.  

Uryan Utumu: Mescid yakınlarındadır. Hazrec’ten Neccaroğulları’na aittir.  

Merih Utumu: Buthan köprüsü civarındadır. Kaynukaoğulları’na aittir.  

6.MESCİTLER  

İslam’ın şiarı olan mescitler, dünyevi ve uhrevi hazırlıkların sentezinin yapılması gereken müstesna mekânlardır. 

Dolayısıyla İslâm dini bu mekânlara büyük önem vermiş, buraların imarını ve korunmasını teşvik etmiştir. 

Mescitler ve camiler müslümanlar için en önemli mekânlardır ve çağlar boyunca bu ehemmiyetini hiç 

kaybetmemiştir. Bu çalışmada Medine’de 11 mescidin bulunduğunu tespit ettik. Fakat biz bu çalışmada sadece 

meşhur olan 4 mescidi ele aldık.  
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1) Mescid-i Nebevî: Medîne şehrinin hayat tarzını, gündelik yaşamın devam etmesini değiştirecek siyâsî, 

ekonomik ve kültürel ebatları kapsayan bir kuvvete sahip sembollerden biridir. Hz. Peygamberin ve Talk b. Ali, 

Ammâr b. Yâsir, Ebû Bekir, Osmân, Ebû Saîd Hudrî gibi pek çok sahabenin önderliğinde Şevval ayında 

bitirilmiştir. “Kim Allâh için bir mescid inşa ederse, Allâh da onun için Cennet’de bir köşk inşa eder.” diye 

buyuran Hz. Peygamber’in Medineye ayağını basar basmaz mescid inşaatına başlamaştır. Hz. Peygamber 

mescidin merkezi olarak belirlenen yerin sahipleri olan Sehl ve Süheyl’den 10 dinar karşılığında satın almıştır. 

Engebeli ve çukur olan arazi düzenlenmiş sonrada üç arşın yüksekliğinde temel kazılmıştır. Uzunluğu 100 zira’ 

olan yapının temeli hariç geri kalan bölümü bir adam boyuna yakın olacak surette kerpiç ve kerestelerden 

oluşturulmuştur. Kare yapısı olan mescidin ilk Beytü’l-Makdîs yönüne bakan bir kıblesi ve batıda Bâbü’r-

Rahme, doğuda Bâbü Cibrîl, güneyde Bâbü’l-Cenûbî olmak üzere üç kapısı bulunmaktaydı. Kıblenin değişmesi 

sebebiyle güneydeki kapı kapatılarak kuzeyde kapı açılmıştır. Mescid içinde ve duvarlarında herhangi dekor ve 

tezyinât yer almamıştır. Minberde ilk hali itibariyle yapıya dâhil edilmemiş ve Allah Resûlü hutbeleri ayakta 

okumuştur. 

2) Kubâ Mescidi: Kubâ, hicret esnasında Mekke yolu üzerinde Medine’den ayrı bir yerleşim yeri iken zamanla 

onun bir mahallesi olmuştur. İslâm Tarihinde ilk yapılan mescid olarak yer almaktadır. Gülsüm b. Hidm’e ait 

hurma kurutma yerinin satın alınıp burada inşa edilmiştir. Medîne’nin güney batısında bulunur ve buraya 3,5 km 

uzaklıkta yer alan ve Kur’an-ı Kerim’de takva üzerine inşa edilen mescid olarak hatırlanan bu mescidde 

Peygamberimiz Cumartesi günleri bir binekle veya yaya gidip namaz kılması ve kim evinde abdest alırsa kuba 

mescidinde iki rekât namaz kılarsa umre yapmış olur diye buyurması gündelik yaşamda da bir ziyaret mahalli 

olarak öne çıkmasını sağlamıştır. Bu mescidi yapma düsüncesini meydana atan ve mescidi ilk olarak inşa eden 

kişi Ammar b. Yâsir’dir. Mescidin boyu ve eni altmışsekiz zira’dır. 

3) Fetîh Mescidi: Hendek savaşı döneminde yani hicretten takriben beş yıl sonra yapılmıştır. Mevkisi Mescid-i 

Nebevî’nin kuzeybatı bölümünde bulunan Sil’ dağına yakın bir yerdedir. Bu mescitte Hz. Peygamber’in ikindi 

namazı kıldığı esnasında Fetîh sûresinin nâzil olması veya Müslümanların büyük bir fethe ulaşacakları müjdesi 

nedeniyle bu isimle adlandırılmıştır. 

4) Kıbleteyn Mescidi: İki kıblesi olan ve Mescid-i Nebevî’nin batısında bulunan Selîmeoğulları mahallesinde -

Rûme kuyusu civarında- bulunan bu mescid, kıblenin Mescid-i Harama çevrilmesi hadisesinin bilgi alındığı yer 

olması hasebiyle bu isimle adlandırılmıştır. Hadisenin namaz içinde olması ve aynı zaman içinde iki farklı 

kıbleye namaz kılınması bu mescidi diğer mescitlerden ayırt eden mühim hususiyettendir. 

7. MAHALLELER 

Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiği zaman buranın mahalle sayısı Mekke'den daha azdı. Arap olan Evs ve 

hazrec ve yahudi kabileleri kendilerine ait mahallelerde yaşıyorlardı. Bu mahallerin bazıları şunlardır. 
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7.1.  Evs Kabilesi Mahalleleri Evs kabilesinin 5 tane mahallesi olduğunu tespit ettik biz bu çalışmada meşhur 

olan 3 tanesine değindik.  

1) Amr b. Mâlik Mahallesi: Vâkım Harresi’nin Urayz denilen bölgesinin çeşitli kesimlerinde bulunan bu 

mahallede Ka’b, Abdileşheloğulları, Hâriseoğulları ve Zaferoğulları ikamet etmektedirler.  

2) Cüşem b. Mâlik Mahallesi: Bu mahallenin kabileleri Hatmeoğulları olarak da bilinmektedirler. Buthân 

Vadisi’nin Mâcuşûniyye diye bilinen bölgesinde kalmaktadırlar.  Hz. Ömer’in de kaldığı bu mahallede İcâbe 

Mescidi de bulunmaktadır. 

3) İmrau’l-Kays b. Mâlik Mahallesi: Kubâ cihetlerinde, fadîh Mescidi yakınında yaşayan boy olup 

Vâkıfoğulları ve Selmoğulları diye iki kolu bulunmaktadır.  

7.2. Hazrec Kabilesi Mahalleleri Hazrec kabilesinin 10 tane mahallesi olduğunu tespit ettik biz bu çalışmada 

meşhur olan 3 tanesine değindik. 

1) Belhâris Mahallesi: Hâris b. Hazrec’in boylarını ifade etmektedir. Avâlî içinde yer almakla beraber Mescid’e 

doğu cihetinden bir km kadar yakın olan Buthân Vadisi içinde bulunan Sünh mevkisinde kaldıkları 

söylenmektedir.  

2) Selimeoğulları Mahallesi: Mescid-i Nebevî’nin batısında bulunan bu mahalle Rûme kuyusu civarında 

bulunan Mescid-i Kıbleteyn’den, kuzeybatıda bulunan Sel’ Dağı eteklerine oradan da batı harresine devam eden 

bir sahaya yayılmıştır. Medîne’nin en eski iskân mekânlarından biri olduğu söylenmektedir. Bu mahallede 

bulunan Ubeydoğulları Harbe Mescidi civarlarında bulunan Duveyhil Dağı eteklerinde kalmaktadırlar. 

3) Neccâroğulları Mahallesi: Mescid-i Nebevî’nin inşa edildiği toprakları ihtiva eden bölgedir. Mescid’in 

inşasıyla doğu ve batı cihetinde bir yerleşim takip eden ve batı bölümünde Sâlim ve Ğanmoğulları bulunan 

Neccâroğulları, Amr b. Hazrec’in tek oğlu Neccâr’a nispetle bu isimle bilinmektedirler. 

7.3. Yahudi Mahalleleri: Yahudiler şehre geldikleri zamandan beri çoğunlukla Mehzûr, Müzeynib, Buthân gibi 

Medîne’nin en sulak ve verim veren bölgelerin civarını tercih etmişlerdir. Uzun yıllar süresince ekonomiye 

istikamet vermişlerdir. Hicret öncesi şehir hayatının dağınık ve merkezî otoriteden uzak olması Yahudileri de 

etkilemiş olsa bile diğer gruplardan farklı olarak birbiriyle yakın bölgeyi kullanmalarından dolayı daha organize 

hayat sürmüşlerdir. Bu çalışmada Yahudilerin 10 tane mahallesinin olduğunu tespit ettik. Fakat  biz sadece 

meşhur olan 3 mahalleyi  zikrettik. 

1) Nadîr Oğulları: Evleri, Gars’dan, daha sonra Hz. Peygamber’in sadaka olarak dağıttığı mevki olan Sâfiye’ye 

kadar devam ediyordu. Bazı evleri de Cefâf bölgesindeydi. Hurmalıklar ve otlaklarının bulunduğu mahalle ise 

Büveyre olarak bilinirdi. Avâlî’de kalan ve Nadîroğullarının can damarı mahiyetinde olan bu arazileri Hz. 

Peygamber yaktırmıştır. Savaş taktiği olarak yapılan bu hamle akabinde nâzil olan “(Savaş gereği,) hurma 

ağaçlarından her neyi kestiniz yahut (kesmeyip) kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da 

fasıkları rezil etmesi içindir.” ayeti kerîmesiyle onaylanmıştır.  
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2) Kurayza Oğulları: Soy açısından Nadîr oğullarına benzemektedir. Nadîroğulları’nın kuzeyindeki Mehzûr 

Vadisinde “Bi‘ru Ebbâ” adı verilen kuyu yakınlarında kalmışlardır. Buâs ve Elhân bölgeleri onların ikâmet 

ettikleri ve hurmalıklarının bulunduğu en mühim yerlerdir. 

3) Kaynuka Oğulları: Güneybatı bölümünde kendi isimleriyle ile bilinen pazarın da bulundugu Sâfile’deki 

Buthân Vâdisindeki köprünün sonunda ikamet etmektedirler.  

8. MESCİDİ NEBEVİ BÖLGESİ 

Medine şehir planı Mescid-i Nebevî merkez olmak üzere geliştirildi ve bazı yapılar korundu. Gerçekleştirilen 

yeni yerleşme düzeninde mahallelerin sayısı artarken bazı kenar semtler de şehrin bir parçası haline getirildi. 

Mescid-i Nebevî, bir ibadethâne işlevinin yanında daha sonraki devirlerde ortaya çıkacak olan birçok sosyal 

kurumu bünyesinde barındıran ve külliye adı verilen geleneğin çekirdeğini teşkil etmiştir. 

1) Hucurat (Odalar): Mescidin yapılışı bittikten hemen sonra doğu duvarının güney yönüne doğru ilk olarak 

Hz. Peygamber’in zevcesi Sevde, sonra Safiyye ve Aişe için olmak üzere 3 adet, uzun süre sonra ise kuzey 

yönüne doğru Ümmü Seleme, Ümmü Habibe, Meymûne, Cüveyriye, Zeyneb bnt. Cahş ve Zeyneb bnt. Huzeyme 

için 6 tane olmak üzere toplam 9 tane de hücre yapılmıştır. Mâriye için müstakil ve şehir merkezinden uzak bir 

bölgeye ev yapılmış, burası sonra Medîne’nin en verimli arazilerine sahip arazilerinden biri olarak, Kuff 

bölgesindeki Meşrebetü Ümmi İbrâhim ismiyle anılmıştır.  

Bunların bazılarının duvarları çamurla, çatısı da yapraksız hurma dalından; bazılarının duvarları birbirine 

geçirilmiş taşlardan ve çatısı yine yapraksız hurma dallarından yapılmış sade evlerdi, binası itibariyle avluya 

açılırdı. Perde veya mefruşatı olmayan bu evlerin, kapılarının siyah kıldan yapılmış çullardandır.  Hz. Aişe’nin 

evinin bir kapısı kıble yönüne doğru açılmaktaydı. Hafsa ile Aişe’nin evleri arasında bir yol vardı, birbirine 

yakındı karşılıklı konuşabiliyorlardı. Hafsa’nın evi Aişe’nin evinin güneydoğusunda bulunan Âl-i Ömer 

kulübesinin sağında kalıyordu. Fatma’nın evinde babasının evini gören bir pencere vardı. Bu dokuz evin 

tümünde tuvalet, mutfak, salon, yatak odası, depo, ahır gibi kısımlar vardır. Hapishane, hastahane,  beytülmal, 

misafirhane gibi umumi kısımlarında buraya katılmasıyla evler geniş hale dönüşmüştür. 

 Mescidi nebevi bölgesinde bu bölgede bulunan otuz bir sahabenin evini tespit ettik. Fakat biz bu çalışmada 

sadece bazı sahabelerin evine yer verdik.  

Hz. Ebû Bekir’in Evi: Mescidi Nebevi’nin Doğu tarafında Cibril kapısına yakın Zukâk sokağında yer 

almaktadır. İkinci evi Mescidi Nebevi’nin Batı tarafında olup, Rahme kapısına yakın bir yerdedir.  

Hz. Ömer’in Evi: Mescidi Nebevi’nin Batı tarafında olup, Rahme kapısının hemen karşısında bulunur.  

Bilâl-İ Habeşî’nin Evi: Mescidi Nebevi’nin Batı tarafında olup, Rahme kapısının yakınında ve Hz. Ebûbekir’n 

ikinci evinin solunda bulunur. 

Zübeyr B. Avvâm’ın Evi: Mescidi Nebevi’nin Batı tarafında olup, Kayyâşîn Sokağında ve rahme kapısının üst 

tarafında bulunur.   
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Abdullah b. Ca‘fer’in Evi: Mescidi Nebevi’nin Batı tarafında olup, Kayyâşîn Sokağında bulunur.  

Hassân b. Sâbit’in Evi: Mescidi Nebevi’nin Batı tarafında olup, Rahme kapısının üst tarafında bulunur.   

Abdullah b. Mes‘ûd’un Evi: Mescidi Nebevi’nin Kuzey tarafında olup, Kayyâşîn Sokağında bulunur.  

Abbas’ın Evi: Mescidi Nebevi’nin Güney tarafında bulunur.  

Hâlid b. Velîd’in Evi: Mescidi Nebevi’nin Doğu tarafında olup, Zukâk sokağında ve Cibril kapısının karşısında 

bulunur.  

Hz. Osman’nın Evi: Mescidi Nebevi’nin Doğu tarafında olup, Zukâk sokağında ve Cibril kapısının alt tarafında 

bulunur.  

Hz. Fâtıma’nın Evi: Mescidi Nebevi’nin Doğu tarafında olup, Zukâk sokağında ve Mescidi Nebevi’nin hemen 

bitişiğinde bulunur.  

2) Menâsi’: Geniş bir arazi hüviyetinde, Medîne’nin dış bölümlerinde bulunan bu mekân Amr b. Âs’ın evi ile 

Musa b. İbrahim b. Abdurrahmân’ın evinin arasında kalan bir geçitten gidilen bu yer, “büyük ve küçük abdest 

yeri” olarak geçmektedir. Hz. Peygamber ve ailesinin de ilk dönemlerde burayı kullandığı fakat tesettür âyetinin 

nazil olmasıyla kadınların dışarı çıkmaları sakıncalı görülüp evlere tuvalet konulmaya başlanması itibarıyla 

bundan vazgeçildiği söylenilmektedir. 

3) Hamam: Cahiliyye döneminde var olmasına dair ipuçları olan hamam konusunda ihtilaf yaşanmıştır. Bu 

dönemde hamamın olmadığı cihetinde düşünceler öne sürülse de Hz. Peygamber’in Medîne’de münasip gördüğü 

bir araziye hamam yapılmasını istemesi, erkeklere izarlarına bürünerek hamamlara girme izni vermesi, Ebu Bekir 

ve Ömer için “Hamamınız temiz olsun” şeklinde bir tavsiyede bulunması ve çoğu hadiste “hammâm” 

kelimesinin kullanılması hamamların olabileceği düşüncesini güçlendirmektedir.  

4) Çarşı: ilk dönemlerde mevsimlik olarak kurulurken sonrasında ihtiyac olduğundan her mevsimde hizmet 

vermeye başladığı söylenilen Zebâle Çarşısı, Şehrin güneyinde Kubâ civarındaki Asabe mevkisinde bulunan 

Safâsıf Çarşısı ile Medîne’nin batı kısmında bulunan İbn Hubeyn sokağında yer aldığı için İbn Hubeyn Çarşısı 

vardır. Yahudilerin kontrolünde olan Kaynuka Çarşısı büyük ve etkindir. Bu çarşı içerisinde dükkânlar yer almış, 

ziynet eşyaları, silah, ev, tarım ve kesici-delici aletler alınıp satılmıştır. Hz. Peygamber ayrı bir çarşı kurma 

düşüncesiyle uğraşırken bir adam gelerek: “Yâ Rasûlallah! Ben Medîne çarşısı için uygun bir mekân buldum, 

oraya da bir bakmaz mısınız?” deyince, Peygamberimiz oraya gitmiş ve ayağını yere vurarak: “Sizin çarşınız, 

pazarınız burasıdır. Şurasından hiç bir şey kısılmaz ve buraya vergi de salınmaz!” buyurmuştur. Yahudilere karşıt 

alternatif bir küvvet olarak Medîne çarşısı kurulmuştur. Bu çarşıda üretimi yapılan meyve sebzeler satılırken, 

kişilerin kendi el emeğiyle ürettikleri ve günlük yaşamda herkesin işini kolaylaştıracak alet ve malzemelerin de 

satıldığı bilinmektedir. Peygamber eşlerinden Zeynep ve Sevde’nin el işi bir iki ufak eşyayı pazarda sattığı 

söylenilmiştir. Bu durum pazarların kadın erkek herkese hem alıcı hem de satıcı olarak açık olduğunu göstermesi 

açısından önemlidir. 
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5) Oyun yerleri: Medîne denilince eğlencenin yanında ayrıca antrenman ve zinde kalmanın diğer bir yolu 

kendilerine has bir oyun ve eğlence mekânları olmuştur. Bunlar Ok atışı, at ve deve yarışı gibi dönemin en çok 

rağbet görülen eğlence çeşitleri, savaşlara hazırlık için bir öğretim aracı sayılmıştır. Bunun için Medîne’de iki 

ayrı yer tayin edilmiştir. Bunlardan birisi Hafya’dan Seniyyetü’l-vedâ’ya kadar devam eden 5-7 mil 

uzunluğundaki saha, diğeri de Seniyyetü’l-Vedâ ile Zuraykoğulları Mescidi arasındaki 1 mil uzunluğundaki 

sahadır. İki farklı sahanın tayin edilmesi muhtemelen savaş atlarının, eğlence amacıyla düzenlenen yarışlarda 

kullanılan atlardan ayırmak istenmesidir. Bu bağlamda Hafya’dan Seniyyetü’l-vedâ’ya kadar devam eden uzun 

bölüm yarış atlarına tahsis edilmiştir.  

6) Eğitim Merkezleri: Kur’ân öğretiminin yanında, ilmi etkinlikler ve daha sonrasında komşu beldelerle kurulan 

ilişkilerle resmî işlerde yazının önemi gittikçe artmış, Medîne’de ikamet eden Yahudilerin eğitim-öğretim 

aldıkları, Tevrat okudukları hem de adlî işlerini yürüttükleri Beytü’l Midrâs’ın mevcudiyeti Müslümanların 

kendilerine özel bir yer edinmelerini zorunlu hale getirmiştir. Mescid-i Nebevî ve diğer mescitler bu zamanda 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin en çok kullandığı yerlerin başında bulunmaktadır. İkinci olarak meydana çıkan 

mekân suffe, ilk başta yiyecek, içecek ve diğer ihtiyaçları ashabın durumu uygun olanları tarafından temin 

edildiği, evi barkı olmayan kimsesizlerin sığınacağı özel bir mekân olarak yapılmıştır. Hz. Peygamber, kendisine 

gelen sadaka-i cariyeleri ve hediyelerden bir kısmın onlara dağıtmış, Sa’d b. Ubâde burada kalan ortalama 80 

kişinin yiyecek ve içecek ihtiyacını temin etmiştir.  

  9. SONUÇ 

 İslamiyet öncesinde Medine’de yapılan Utumların hangi malzemeden yapıldığı, hangi şekilde yapıldığı, hangi 

bölgelerde olduğu ve hangi kabilere ait olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 Medine'de Mescid-i Nebevî, etrafında Hz. Peygamberin zevcelerinin ve bazı sahabelerin evlerinin mimarisi 

belirlenmiştir.  

 Hz. Peygamberin Medine’ye gelmesiyle İslâmî dönemin mimarî yapısını oluşturan mescitlerin hangi 

mimari’de yapıldığı ve bu mescitlerde Hz. Peygamberin namaz kıldığı açıklanmıştır. Ayrıca yerleşim 

merkezlerine inşa edilmiş bu mescitlerin dini ve eğitim olduğu görülmüştür. 

 Hz. Peygamber Medine’ye gelmeden önce burada yaşayan Evs, Hazrec ve Yahudi kabilelerin yaşadığı 

mahallerin şehrin hangi bölgelerinde olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 Medine’de bulunan dağların, vadilerin ve kuyuların coğrafi konumları ve bu yerler hakkında Hz. 

Peygamberin söylemleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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ZAMANIN GİTTİKÇE KÖTÜLEŞECEĞİNİ İFADE EDEN RİVAYETLERİN TAHLİLİ 

 

Öğr. Gör. Dr. Adil ÖZTEKİN, 

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 

ORCID ID:0000-0001-6274-0811 

 

ÖZET 

Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam’ın getirdiği evrensel değerlere dayanan sosyal, siyasî, ekonomik ve askerî 

faktörlerin dengelendiği bir merkezî otorite inşa etmiş ve bu dengeler ilk iki halife döneminde de titizlikle 

gözetilmiştir. Hz. Osman döneminin ikinci yarısında ise bu dengeleri koruma hususunda zafiyete düşülmüş ve 

şehit olmasıyla birlikte işin içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Yaşanan bu hadiseler bazı sahabeler üzerinde derin 

izler bırakmış ve çıkan kargaşaların önüne geçme gayretleri başarısız olunca değiştirilmesi imkansız bir kader 

olarak görülmüştür. Bu olaylar doğrultusunda bazı naslar yanlış yorumlanmaya başlanmıştır. Gün geçtikçe daha 

da kötüleşen durumlar Müslümanların üst üste şok yaşamasına ve ümitsizliğe kapılmalarına sebep olmuştur. 

Siyasî kargaşa ve çekişmelerin yanı sıra akan kanı durduramayan bazıları, bunun böyle devam edeceği zehabına 

kapılmışlardır. İşte bu durum zamanın gün geçtikçe daha da kötüleşeceği fikrine temel teşkil eden düşüncelerin 

alt yapısını oluşturmuş ve zamanın bizatihi olumsuzlukların taşıyıcısı olduğu düşüncesini iyice pekiştirmiştir. 

Nitekim birçok insana göre artık kıyametin startı verilmiş ve kadere boyun eğme zamanı gelmiştir. Aslında 

sorulması gereken soru zamanın bizatihi olumsuzlukların kaynağı olup ve her geçen günün bir öncekini aratacağı 

inancına mı dayanmaktadır? Yoksa yaşanılan siyasi ve sosyal olumsuzluklar böyle bir fikrin inanca dönüşmesine 

sebebiyet mi vermektedir? Kanaatimizce zamanın kötülüklere gebe olduğu fikri gerçeği yansıtmadığından ikinci 

şıkkı tercih etmenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz.  Zira insanın iradi olan davranışları soyut olan zamanı 

şekillendirmekte ve hadiseler sebep sonuç ilişkisi içerisinde akıp gitmektedir. Dolayısıyla zamanın bizatihi 

kendisi iyi ya da kötü diye nitelendirilemez. Bu nedenle çalışmamızda bu tür rivayetlerin tarihi arka planları 

değerlendirilip bir sonuca varılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Zamanın kötüleşeceği, Gaybî haberler, Rivayet, Fiten.    

ANALYZING THE RIWAYAHS THAT TIME WILL GET WORSE AND WORSE 

ABSTRACT 

The Prophet (pbuh) built a central authority in which social, political, economic and military factors were 

balanced based on the universal values brought by Islam, and these balances were meticulously observed during 

the first two caliphs. In the second half of the period of Osman, there was a weakness in maintaining these 

balances, and with his martyrdom, it became inextricable. These events left deep traces on some of the Sahabah 

and when their efforts to prevent the turmoils were unsuccessful, it was seen as an impossible fate to change. In 

line with these events, some scriptures have begun to be misinterpreted. Situations that got worse day by day 

caused Muslims to experience shock and despair one after another. In addition to the political turmoil and 
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conflicts, some who could not stop the bloodshed were deceived by the delusion that this would continue. This 

situation formed the basis of the thoughts that formed the basis of the idea that time would get worse day by day 

and reinforced the idea that time itself is the carrier of negativities. As a matter of fact, according to many people, 

the apocalypse has begun and it is time to submit to fate. In fact, the question to be asked is based on the belief 

that time itself is the source of negativities and that each passing day will search for the previous one? Or do the 

political and social negativities experienced cause such an idea to turn into a belief? In our opinion, since the idea 

that time is pregnant with evil does not reflect the truth, we think that it would be more appropriate to choose the 

second option. Because the voluntary behaviors of human beings shape the abstract time and the events flow in a 

cause-and-effect relationship. Therefore, time itself cannot be described as good or bad. For this reason, in our 

study, the historical backgrounds of such riwayahs will be evaluated and a conclusion will be reached. 

Keywords: Time will get worse, News from the ghayb, Riwayahs, Fitan. 
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SİYAH BAYRAKLILAR RİVAYETİNİN TAHLİL VE TENKİDİ 
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ÖZET 

Ortadoğu’da bunalımların artması ve Arap Baharı rüzgarının terse dönmesi İslam âleminde bazı 

savrulmalar yaşanmıştır. Örneğin şiddetten beslenen İşid gibi örgütlerin kaygan zeminde kendisine ve fikirlerine 

yer edinmesine imkan sağladı. Özellikle genç kitleleri, bazı rivayetleri istismar ederek dini açıdan ikna etmeye 

çalışmışlardır. Bağlamından koparılan veya tenkide tabi tutulmayan bazı rivayetleri bulmakta da zorluk 

çekmemişlerdir. Özellikle fiten ve kıyamet alametleri ile ilgili bazı rivayetleri örgütsel yapılarını oluşturmak için 

aktif bir şekilde kullanmışlardır. Şekil ve simge içeren bu rivayetlerin cazibesine kapılan bazı gençler de asrı 

saadete dönme hayalleri peşinden giderek bu şiddetin kurbanı olmuşlardır.  

Şiddet yanlısı olan bu örgütlerin kullandıkları rivayetlerin başında siyah bayraklılar rivayeti gelmektedir. 

Bu rivayetlerin tarihi arka planını, ne zaman, nerede ve niçin söylediğini bilmek konunun daha iyi anlaşılması 

için önem arz etmektedir. Nitekim bu grupların zihin dünyasında önemli bir yer işgal eden siyah bayraklılar 

rivayetinin hangi saiklerle oluşturulduğunu veya uydurulduğunu anlamadan bu rivayetleri gerçekmiş gibi 

algılayıp taraftar elde etmeleri mümkündür. Bu örgütlerin sözde kurmak istedikleri devletin bayrağını bu 

rivayetlere dayandırarak belirlemeleri kendilerince meşruiyetlerini sağlamaya yönelik bir tavırdır. Bu açıdan 

rivayetin hadis kaynaklarında geçmesini yeterli gören bu yapılar haklılıklarını ispat etmek için gerekli dayanağı 

böylece bulduklarına inanmışlardır. Böyle olunca da hadislerle müjdelenen devletlerinin herkes tarafından kabul 

edilip kendilerine boyun eğilmesi gerekirdi. Sembol ve renkler üzerinden dini, fikri ve ırki taraftarlıkların 

sağlanması tarihin her döneminde karşımıza çıksa da bu tür sembollerin kutsal sayılması ötekileştirmenin bir 

aracı haline gelmiştir. Siyah bayrağı sembol olarak kullanan Abbasilerin kullandığı bu figürün rivayetleştirilip 

dini bir hüviyete büründürülmesi tarihi arka planını görmezden gelen bu örgütler vasıtasıyla dini bir argüman 

olarak kullanılmıştır. Bazı geleneksel yaklaşım mensuplarının da bu rivayetleri müteşabih veya kıyamet öncesi 

gerçekleşecek olarak takdim etmeleri de problemlerin göz ardı edilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu tebliğimizde 

ciddi kafa karışıklığına sebebiyet veren bu rivayetin sünni kaynaklar bağlamında tetkik edilmesi ve çıkışını 

hazırlayan sosyal ve siyasal etkenlerin bilinmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu rivayet her ne kadar 

sened tenkidi açısından eleştirilse de bu çalışma da sadece metnin problemlerine işaret etmekle yetinilecektir. 

Anahtar kelimeler: Siyah bayraklılar, Rivayet, Fiten, Abbasiler.  
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ANALYSIS AND CRITICISM OF THE RIWAYAH “THE BLACK-FLAGGED” 

ABSTRACT 

The increase in the depressions in the Middle East and the reversal of the Arab Spring winds caused some 

swings in the Islamic world. For example, it enabled organizations such as ISIS, which feed on violence to gain a 

place for itself and its ideas on slippery ground. In particular, they tried to persuade the young masses in terms of 

religion by exploiting some riwayah. They had no difficulty in finding some narrations that were taken out of 

context or not subjected to criticism. In particular, they actively used some narrations about fitan and portents of 

the apocalypse to create their organizational structures. Some young people, attracted by these riwayahs 

containing figures and symbols, became victims of this violence by pursuing their dreams of returning to 

happiness. 

One of the riwayahs used by these violent organizations is the riwayah of black-flagged people. Knowing 

the historical background of these narrations, when, where and why is important for a better understanding of the 

subject. As a matter of fact, it is possible for these groups to perceive these riwayahs as true and gain supporters 

without understanding the motives for which the black flag riwayahs, which occupies an important place in the 

mental world, was created or fabricated. The fact that these organizations determine the flag of the state they 

want to establish based on these riwayahs is an attitude towards ensuring their legitimacy. In this respect, these 

structures, which see the narration in hadith sources as sufficient, believed that they had thus found the necessary 

basis to prove their rightness. As such, their state, which was heralded by hadiths, should have been accepted by 

everyone and bowed to them. Although religious, intellectual and racial advocacy through symbols and colours 

has appeared in every period of history, the sacredness of such symbols has become a tool of othering. The 

narration of this figure, which was used by the Abbasids, who used the black flag as a symbol, was used as a 

religious argument through these organizations that ignored the historical background. The fact that some 

members of the traditional approach present these narrations as mutashabih or to take place before the apocalypse 

has resulted in ignoring the problems. In this paper, it is aimed to examine this narration, which causes serious 

confusion, in the context of Sunni sources and to contribute to the knowledge of the social and political factors 

that prepared its emergence. Although this narration is criticized in terms of the criticism of the script, this study 

will only be content with pointing out the problems of the text. 

Keywords: The Black-flagged, Riwayah, Fitan, Abbasids. 
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Student Number:20219330033 

 

ÖZET 

Yüce Allah insanlara meramını anlatmak üzere peygamberler vasıtasıyla vahiyler göndermiştir. Bu vahiylerin 

sonuncusu Kur’an-ı Kerim olmak üzere toplam dört adet olarak kitap Allah tarafından insanlara gönderilmiştir. 

Bu kitapların yanı sıra Hz. Âdem’e, on, Hz. Şit'e elli, Hz. İdris'e otuz ve Hz. İbrahim'e on olmak üzere 

peygamberlere toplam yüz sayfa olarak vahiy göndermiştir.  Kur’an-ı Kerimde geçen suhuf kavramlarının 

incelenmesi ve Kur’an’da geçen suhuf kavramını ve bu kavramın ne kadar geçtiğinin ve hangi anlara geldiğinin 

tespit edilmesi gerekir. Buna göre suhuf kavramının Kur’an’da geçtiği yerler ve hangi anlamlara geldiğine 

bakılası gerekir. Bu kavram Kur’an’da 9 yerde geçmektedir. Bunların sekiz tanesi ‘suhuf’ ( ُِحف  şeklinde bir(صُّ

tanesi ise ‘sihaf’ ( ٍِصَحاف)şeklinde geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’de suhuf kavramı 4 yerde önceki peygamberlere 

Allah tarafından gönderilen kutsal metinler anlamında kullanılmıştır. Kur’an’ın kendisi manasına gelen iki adet 

ayet ardır. İnsanların amellerinin ilâhî kayıtları anlamı tek bir yerde kullanılmıştır. Bu farklı anlamların geçtiği 

ayetler teker teker ele alınarak mealleri ve tefsirlerine değinilirek kendisine özel suhuf indirilen peygamberler ve 

suhufları konusuna değinilmiştir. Kur’an’da suhuf kelimesi önceki peygamberlere Allah tarafından gönderilen 

kutsal metinler anlamına gelen kavramı, Kur’an’ın kendisini anlamına gelen kavramı ve insanların amellerinin 

ilâhî kayıtları anlamına gelen kavramı oluşturmuştur. Suhuflar denilince aklımıza ilk gelen şeyin bazı 

peygamberlere gönderilen özel sayfalar gelir. Bunda da “Ebû Zer'den yapılan bir rivayete göre; Hz. Âdem’e, on, 

Hz. Şit'e elli, Hz. İdris'e otuz ve Hz. İbrahim'e on olmak üzere peygamberlere toplam yüz sayfa verilmiştir” 

hadisi etkili olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Suhuf, Kur’an Suhufu, Kitap. 

EXAMINATION OF THE CONCEPT OF SUHUF IN THE QUR'AN 

ABSTRACT 

Almighty Allah sent prophets and revelations to tell people about his meaning. A total of four books, the last of 

these revelations being the Qur'an, were sent to people by Allah. In addition to these books, St. To Adam, upon 

Hz. Fifty to Seth, Hz. Thirty to Idris and Hz. He sent a total of one hundred pages of revelation to the prophets, 

including to Abraham. It is necessary to examine the concepts of suhuf in the Qur'an and to determine the 

concept of suhuf in the Qur'an and how long this concept has passed and at what moments. Accordingly, it is 

necessary to look at the places where the concept of suhuf occurs in the Qur'an and what it means. This concept 

is mentioned in 9 places in the Qur'an. Eight of them are referred to as 'suhuf' ( ُِحف  'and one of them as 'sihaf (صُّ
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 In the Qur'an, the concept of suhuf is used in 4 places, the terms of the texts used by Allah to the .(ِصَحافٍ )

previous prophets. There are two verses of the Qur'an itself that mean it. The meaning of the divine record of folk 

deeds is used in one place. The passage verses of this different passage are mentioned one by one, their 

translations and interpretations are mentioned, and the subject of the prophets and their suhufs, to whom special 

suhuf was sent down, is mentioned. The narration of suhuf in the Qur'an has created the concept that means the 

text sacred to the previous prophets, the concept that means the Qur'an, and the concept that comes from the 

meaning of the divine records of people's deeds. When Suhuf is mentioned, the first thing that comes to our mind 

is special pages for some prophets. In this, “According to a narration from Abu Zer; Hz. To Adam, upon Hz. 

Fifty to Seth, Hz. Thirty to Idris and Hz. The hadith "A total of a hundred pages were given to the prophets, ten 

to Abraham" was effective. 

Keywords: Qur'an, Suhuf, Qur'an Suhuf, Book. 

GİRİŞ 

Açılan yayılan şey, yüz derisi ve üzerine yazı yazılan şeye sahife denir. Çoğulu sahaif ve suhuf şeklinde 

gelir.
1
 Suhuf sahifenin çoğuludur. Sahife ise üzerine yazılan ve yayılan şeydir. Yüzün derisi örnektir. Yazılı 

sayfaları içine alan şeye Mushaf denir.
2
 Sahife “yayılmış, açılmış şey; üzerine yazı yazılacak veya yazılmış 

nesne, kâğıt”
 3

 “kitap için sayfa, yaprak, gazete, beşere, üstderi, yüzey, dış yüzey”
4
 anlamlarına gelmektedir.  

İslâm öncesi dönemde mektup, hukukî sözleşme, şiir, hitabe ya da bir araya getirilmiş sözleri ifade etmekteydi. 

Önceleri papirüs ve parşömenden, II. (VIII.) yüzyılın sonlarından itibaren kâğıttan yapılan, İslâm öncesinde ve 

İslâm’ın ilk yıllarında genelde dinî, hukukî ve tarihî belgeleri kaydetmek amacıyla kullanılan düzgün yüzeyli yazı 

malzemesine suhuf denilmiştir. Buna göre suhuf; kitap, defter veya sekiz sayfalık forma anlamına gelen kürrâse 

ile ortak anlamlı olarak bütün halinde veya kısmi olarak kaydedilmiş metni belirtmiştir. Suhuf İslâm literatüründe 

kutsal metinleri ya da bir âlimin bir araya getirilmiş yazılarını, sahâbe ve tâbiîn tarafından toplanan erken dönem 

hadis metinlerini ifade etmek için kullanılmıştır. Kılıf içinde korunuyordu. İki kapak arasında toplanmasına ise 

Mushaf denmiştir.
5
 

A. SUHUF KELİMESİNİN KUR’AN’DA GEÇTİĞİ YERLER 

Kur’an 9 yerde geçmektedir. Bunların sekiz tanesi ‘suhuf’ ( ُِحف  ’şeklinde bir tanesi ise ‘sihaf(صُّ

  .şeklinde geçmektedir(ِصَحافٍ )

فُِ فِي َما بَي ِنَة ُ تَأْتِِهمُْ اََولَمُْ َرب ِ۪هُ  ِمنُْ بِٰايَةُ  يَأْ۪تينَا لَْوَلُ واَوقَال ُ .1 ح   اْل وٰلى الصُّ

                                                           
1
 Rağıb El İsfehani, Müfredatı Elfazıl-Kur’an, 502. 

2
 Semin Halebi, Umdetül Huffaz, “shf” md., 756. 

3
 Lisânü’l-ʿArab, “ṣḥf” md.; Kāmus Tercümesi, II, 790-791 

4
Serdar Mutçalı, Mu’cemül-Arabiyyül-Hadis, (İstanbul, Dağarcık,2011), “shf”, 472. 

5
ÖMER DUMLU, “suhuf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2009), 37/477-478. 
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Onlar: (Muhammed) bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi? dediler. Önce gelen kitaplardakinin 

apaçık delili (Kur'an) onlara gelmedi mi?
1
 Bu ayette suhuf kelimesi kitap anlamında kullanılmıştır. 

 َخاِلد وَنُ  ۪فيَها َواَْنت مُْ اْلَْعي ن ُ  َوتَلَذُُّ اْلَْنف سُ  تَْشتَ۪هيهُِ َما َو۪فيَها َواَْكَواب  ُ ذََهبُ  ِمنُْ بِِصَحافُ  َعلَْيِهمُْ ي َطافُ  .2

Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve 

kendilerine: Siz, orada ebedî kalacaksınız.
2
 Burada sihaf kelimesi tepsiler anlamında kullanılmıştır. 

فُِ ۪في بَِما ي نَبَّأُْ لَمُْ اَمُْ .3 وٰسىُ  ص ح   َوفّٰىُ  الَّ۪ذي َواِْبٰر۪هيمَُ  -  م 

Yoksa, Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi 

mi?
3
 Burada suhuf kelimesi peygambere gönderilen özel mesaj anlamına gelen kavramın içerdiği sahifeler 

manasında gelmiştir. 

مُْ اْمِرئُ  ك لُُّ ي ۪ريدُ  بَلُْ .4 فًا ىي ْؤتُٰ اَنُْ ِمْنه  نَشََّرةًُ ص ح   م 

Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, açılmış sahifeler verilmesini istiyor.
4
 Burada suhuf kelimesi 

ilahi vahiy anlamına gelmektedir. 

فُ  ۪في .5 َمة ُ  ص ح  َكرَّ  م 

O, değerli sahifelerdedir.
5
 Burada üzerine yazı yazılan sahife manasında kullanılmıştır. 

فُ  َواِذَا .6 ح   ن ِشَرْتُ  الصُّ

(Amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,
6
 bu ayette suhuf kelimesi defter anlamında kullanılmıştır. 

فُِ لَِفي ٰهذَا اِنَُّ .7 ح   اْل ۫وٰلىُ  الصُّ

Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki sahifelerde vardır.
7
 Bu ayette de önceki peygamberlere verilen ilahi mesajlar 

anlamına gelen sahifeler anlamında kullanılmıştır. 

فُِ .8 وٰسى اِْبٰر۪هيمَُ ص ح   َوم 

İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde.
8
 Bu ayette de önceki peygamberlere verilen ilahi mesajlar anlamına gelen 

sahifeler anlamında kullanılmıştır. 

ُِ ِمنَُ َرس ولُ  .9 فًا يَتْل وا ّللاّٰ ُ ص ح 
َرةً  َطهَّ  قَيِ َمة ك ت بُ  ۪فيَها  - م 

İşte o apaçık delil, Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir 

elçidir.
9
 Burada da üzerine yazı yazılan sahife manasında kullanılmıştır. 

                                                           
1
 Diyanet Vakfı Meali, Taha 20/133. 

2
 Zuhruf 43/71. 

3
 Necm53/36-37. 

4
 Müddessir74/52. 

5
 Abese80/13. 

6
 Tekvîr81/10. 

7
 A’lâ87/18. 

8
 A’lâ87/19. 

9
 Beyyine98/2-3. 
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Kur’an’da suhuf kelimesi önceki peygamberlere Allah tarafından gönderilen kutsal metinler anlamına gelen 

kavramı,
1
 Kur’an’ın kendisini anlamına gelen kavramı

2
, ve insanların amellerinin ilâhî kayıtları anlamına gelen 

kavramı
3
 oluşturmuştur.

4
 

B. ÖNCEKİ PEYGAMBERLERE ALLAH TARAFINDAN GÖNDERİLEN İLAHİ METİNLER 

ANLAMI 

Kur’an-ı Kerim’de suhuf kavramı 4 yerde önceki peygamberlere Allah tarafından gönderilen kutsal metinler 

anlamında kullanılmıştır. “İlk sahîfeler” 
5
 veya “İbrâhim ve Mûsâ’nın suhufu”

6
 diye isimlendirilmiştir. 

 Kur’an’da geçmekte olan “zübür” kelimesi
7
 “kitap” mânasındaki zebûrun çoğulu olup suhuf ile aynı anlamdadır. 

Şimdi bu ayetleri inceleyelim. 

 “Seni yalanladılarsa bil ki senden önce belgeler, sahîfeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de 

yalancılıkla suçlanmışlardı.”
8
 “O Kur’an, şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır.”

9
 “Seni yalancılıkla itham 

ediyorlarsa, bil ki daha öncekiler de (peygamberlerini) yalancılıkla itham etmişlerdi. Peygamberleri onlara açık 

kanıtlar, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi.”
10

  Ayetlerde  zübür kelimesi sahife anlamında kullanılmıştır. 

Bu sahifelerden maksat ise önceki peygamberlere Allah tarafından gönderilen ilahi metinlerdir. Ancak zebûr 

kelimesinin Hz. Dâvûd’a indirilen kitabın ismi olarak kullanımı yaygınlık kazanmıştır.
11

 

“İlk sahîfeler” ifadesi iki ayette geçmektedir.
12

 Şimdi bu ifadenin tefsirlerdeki yerine bakalım. Taha 133. 

âyette “Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi?” buyurularak, Kur’an’ın önceki 

peygamberlere indirilenlerle aynı temel gerçekleri dile getirdiği söylenmektedir. Aynı zamanda önceki kitaplarda 

Muhammed’in (S.A.V) geleceğini haber veren işaretlere ilişkin bir imada bulunuluyor. Önceki kutsal kitaplarda 

Hz. Muhammed’in peygamberliğini müjdeleyen bu bilgiler İslâm kaynaklarında “beşâirü’n-nübüvve” veya 

kısaca “beşâir” diye anılır.
13

 “İbrâhim ve Mûsâ’nın suhufu”
14

 ifadesi de aynı şekilde iki ayette geçmektedir. 

Yoksa Mûsâ’nın ve ahde vefa örneği İbrâhim’in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? 
15

 Bunlar 

önceki kitaplarda, İbrâhim ve Mûsâ’nın kitaplarında da de vardır.
16

 “Kitaplar” diye çevrilen suhuf kelimesi 

dönemin örfî kullanımında kitapla eş anlamlı olan sahîfenin çoğulu olduğundan bu bağlamda kitap, Allah 

                                                           
1
 Tâhâ 20/133; en-Necm 53/36-37; el-A‘lâ 87/18-19. 

2
 Abese 80/13; el-Beyyine 98/2-3. 

3
 Tekvîr 81/10. 

4
 Dumlu, suhuf, 37/477. 

5
 Tâhâ 20/133; el-A‘lâ 87/18. 

6
 en-Necm 53/36-37; el-A‘lâ 87/19. 

7
 Âl-i İmrân 3/184; eş-Şuarâ 26/196; Fâtır 35/25. 

8
 Âl-i İmrân 3/184. 

9
 eş-Şuarâ 26/196. 

10
 Fâtır 35/25. 

11
 Lisânü’l-ʿArab, “zbr”, 711. 

12
 Tâhâ 20/133; el-A‘lâ 87/18. 

13
 Diyanet Tefsiri, Taha 133.ayetin tefsiri. 

14
 en-Necm 53/36-37; el-A‘lâ 87/19. 

15
 en-Necm 53/36-37. 

16
 el-A‘lâ 87/18-19. 
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tarafından peygamberlere gönderilen vahyi ifade etmektedir. Öyleyse iki âyette yer alan suhuftan maksat, “Hz. 

İbrâhim ve Hz. Mûsâ’ya verilen kitaplardır. Bu iki peygambere nisbet edilen sahîfeler, geçmiş vahiylerin sadece 

birer örneğini oluşturmaktadır.
1
görüldüğü gibi bu ayetlerden maksadın geçmiş peygamberlere iletilen ilahi 

mesajları ifade etmektedir. 

C. KUR’AN’IN KENDİSİNİ ANLAMI 

Kur’an’ın kendisi manasına gelen iki adet ayet ardır. Birincisi “O, değerli sahifelerdedir.”
2
 Ayetidir. İkinci 

ayet ise “İşte o apaçık delil, Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan 

bir elçidir.”
3
ayetidir. Şimdi bu ayetlerin genel anlamda tefsir manasına bakalım. Mukaddes sayfalardan maksat 

Kur’an’ı içeren sayfalardır; Kur’an ilim ve hikmet ihtiva eden ilâhî bir kelâm olduğu için Allah katında şanı yüce 

ve değerlidir. Mukaddes sayfalardan maksadın “levh-i mahfûz” veya “önceki peygamberlerin kitapları” olduğunu 

söyleyenler de olduğu ifade edilmiştir.
4
 “Tertemiz sayfalar” ise Kur’an’ın sayfaları olup “tertemiz” nitelemesi, 

“yalan, nifak, şüphe, sapkınlık ve yanlışlık vb. kusurlardan arınmış sayfalar” anlamına geldiği ifade edilmiştir.
5
 

Bu sayfalarda “kitaplar”, yani dosdoğru, hakkı bâtıldan ayıran ilâhî âyetler ve hükümler bulunduğunu 

bildirmektedir. Kur’an-ı Kerîm önceki kitapların hükümlerini içerdiği için de bu şekilde nitelendirilmiş olabilir.
6
 

D. İNSANLARIN AMELLERİNİN İLÂHÎ KAYITLARI ANLAMI 

Bu anlam Kur’an-ı Kerim’de tek bir yerde geçmektedir. O ayet ise” (Amellerin yazılı olduğu) defterler 

açıldığında”
7
şeklindeki ayettir. Bu ayette suhuf kelimesi defter anlamında kullanılmıştır. Defterlerin ortaya 

serilmesi anlamına gelmektedir. İnsanlar öldüklerinde hesap zamanında açılmak suretiyle amel defterlerinin 

kapandığı bilgimiz dahilindedir. Hesap gününde bu defterler ortaya çıktığında herkes, dünyada iken hayır veya 

şer adına ne yapmışsa kendi amel defterinde yazılmış olduğunu görür ve yaptıklarını aklına gelir. Hesabı 

görüldükten sonra artık hakkında amellerine göre muamele edilir.
8
 Ayrıca amel defteri hakkında Hâkka 69/19-28, 

İsrâ 17/13-14, Kehf 18/49 ayetlerine bakılabilir. Konumuz suhuf olduğundan bu kadarla yetiniyoruz. 

SONUÇ 

 Kur’an-ı Kerim’de suhuf kavramı genel olarak üç anlamda kullanılmıştır. Kur’an’da suhuf kelimesi 

önceki peygamberlere Allah tarafından gönderilen kutsal metinler anlamını,
9
 Kur’an’ın kendisini anlamını

10
 ve 

                                                           
1
 Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 606. 

2
 Abese80/13. 

3
 Beyyine98/2-3. 

4
   Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), “Diyanet Online Kuran” (Erişim 31 Aralık 2021), Şevkânî, V, 444. 

5
   Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), “Diyanet Online Kuran” (Erişim 31 Aralık 2021), Kurtubî, XXIX, 142 

6
 Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 663-664. 

7
 Tekvîr81/10. 

8
 Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa: 561-564. 
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 Tâhâ 20/133; en-Necm 53/36-37; el-A‘lâ 87/18-19. 

10
 Abese 80/13; el-Beyyine 98/2-3. 
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insanların amellerinin ilâhî kayıtları anlamı
1
 ifade etmiştir.

2
 Suhuflar denilince aklımıza ilk gelen şeyin bazı 

peygamberlere gönderilen özel sayfalar gelir. Bunda da “Ebû Zer'den yapılan bir rivayete göre; Hz. Adem'e, on, 

Hz. Şit'e elli, Hz. İdris'e otuz ve Hz. İbrahim'e on olmak üzere peygamberlere toplam yüz sayfa verilmiştir”
3
 

hadisi etkili olmuştur.  
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 Dumlu, suhuf, 37/477. 
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HZ. MUSA MUCİZESİNİN PARAPİSKOLOJİK  AÇIDAN TAHLİLİ 

(ASANIN YILANA DÖNÜŞMESİ/ ŞUARA SURESİ BAĞLAMINDA ) 

Oğuzhan GÜLSOY 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans Sivas 

ORCID:0000-0003-4485-4123 

ÖZET 

     Günümüz dünyasında, insanların duyu ötesi alana ait olay ve davranışlarını anlamlandırmada, duyu ötesi 

hadiseleri, yaşadığı tarihsel zamana göre değerlendirildiği düşünülmektedir. Deney ve gözleme dayalı olmayan 

bazı bilgi ve tecrübelere şüpheci yaklaşıldığından, para psikolojik bir hadise olan mucize kavramı dini olay ve 

olguları anlamada ve yorumlamada son derece önemli görülmektedir. Bu düşüncelerden hareketle,  bu çalışmada 

kur'an kıssalarından biri olan Hz. Musa kıssasının bir bölümü dikkate alınarak Hz. Musa'nın asasının yılana 

dönüşme Mucizesi para psikolojik açıdan incelenmeye çalışılmıştır. insan davranışlarını, davranışların insan 

üzerindeki etkisini inceleyen, psikoloji kavramı ile deney ve gözleme dayalı olmayan duyu ötesi davranışları 

inceleyen psikolojinin başka bir dalı olan parapsikoloji kavramları incelenmeye çalışılmıştır. Ardından bilimsel 

yasalarla açıklanamayan ve ilahi güçlere mal edilen, inanları tarafından hoş karşılanan, sıra dışı olay olarak 

adlandırılan mucize kavramı üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Son olarak şuara suresinin 32.ve 48. Ayetleri 

bağlamında   Hz .Musa mucizesinin tarihi arka planı incelenmeye çalışılarak, mucize, para psikoloji kavramları  

incelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: piskoloji, parapiskoloji, mucize, hz. musa 

ABSTRACT:  

In today's world, it is thought that people are evaluated according to the historical time in which they live, in 

order to make sense of the events and behaviors belonging to the extrasensory field. Since some knowledge and 

experiences that are not based on experiments and observations are skeptical, the concept of miracle, which is a 

parapsychological phenomenon, is considered extremely important in understanding and interpreting religious 

events and phenomena. Based on these thoughts, in this study, one of the stories of the Qur'an, Hz. Considering a 

part of the story of Moses, Hz. The miracle of turning the staff of Moses into a snake has been tried to be 

examined from a parapsychological point of view. In the study, psychology and parapsychology Afterwards, it 

was tried to focus on the concept of miracle, which cannot be explained by scientific laws and attributed to divine 

powers, which is welcomed by believers and called an extraordinary event. Then, in the context of the 32nd verse 

of the chapter of Shuara ("Thereupon, Moses threw his staff; what should they see, the staff has become a 

snake!") Hz. By trying to  

examine the historical background of the miracle of Moses, the concepts of miracle and parapsychology were 

tried to be evaluated 
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GİRİŞ 

1.PSİKOLOJİ 

  İnsanın varlık sahnesine çıktığı, ilk günden günümüze kadar birçok ilimle meşgul olmuştur. Hiç şüphesiz 

psikoloji ilmide bunlardan bir tanesi olarak bilim dünyasında yerini almıştır. Dünya üzerinde hakim olan bazı 

düşünce sistemleri ilimlere olan bakış açımızı şekillendirmektedir. 19. Yüzyıldan itibaren dünya üzerinde hakim 

olan pozitivist düşünceden psikoloji ilmide etkilenerek felsefeden ayrılmış, insan ve hayvan davranışlarını 

bilimsel yönden inceleyen bir bilim dalı haline gelmiştir. Psikoloji terimi, salt kelime anlamından hareketle 

dilimize ruhbilimi şeklinde çevrilebilir. Ancak, psikoloji, gerçekte somut bir karşılığı olmayan ruh konusuyla 

ilgili değildir. Özellikle felsefeden ayrılarak bağımsız bir bilim dalı olmaya başlayan modern psikoloji alanı, ruh 

ve ilgili diğer soyut konuları alanı dışında bırakmıştır. Bu çerçevede psikoloji, bir psikolog olan Malik Babikir 

Bedri'nin ifadesiyle "ruhsuz bir ruh bilimidir. Psikolojinin kelime karşılığı olarak ruhbilim ifadesi kullanılsa da 

bu bilim dalı ruhun bilimi ile meşgul değildir. W. James'in psikolojiyi "ruhsal yaşamı inceleyen bir bilim dalı" 

olarak tanımlamasından anlaşılacağı üzere, psikolojide bağlantılı iç yaşantıların incelenmesi söz konusudur. Bir 

başka ifadeyle, psikolojide ruhsal yaşantılar sözü ile kast edilen; algı, öğrenme süreçleri, düşünme, hayal etme, 

betimleme, du- yum vb. zihinsel süreçlerdir
1
. 

   Modern psikolojinin 1879'da Wilhelm Wundt tarafından kurulduğu kabul edilir. Çalışma alanı olarak insan ve 

hayvan davranışlarını inceler. Böylece hem insan ve insan davranışlarını, hem de hayvan ve hayvan 

davranışlarını anlamaya, eğitmeye hazır hale getirmeye katkı sağlar. Her ne kadar hayvan davranışları üzerinde 

çalışmalar yapılsa da, bunlar daha çok klinik çalış- malar olup, hayvanları anlamanın yanında, ortak bazı 

öğrenme süreçleri bağlamında, hayvanları anlamadan hareketle insanları anlamaya da katki sağlayabilmektedir. 

Nitekim Pavlov'un meşhur klasik şartlanma deneyi bunun örneklerindendir. Ödülün, öğrenmeyi ve eğitimin 

temel amacı olan davranış değişikliğini nasıl etkilediğini hayvanlar üzerindeki araştırmalarıyla bizlere gösteren 

Pavlov, sadece hayvan psikolojisi değil, insan psikolojisi konusunda da bilim dünyasına önemli katkılar 

sunmuştur
2
 

 İnsan ve hayvan davranışlarının  deney ve gözleme dayalı yönünü inceleyen modern psikoloji ilmi insan 

tabiatında var olan, bilimsel yasalarla açıklanmayan bazı olay ve hadiseleri görmezden gelmesine sebep olduğu 

söylenebilir. Psikolojinin felsefeden ayrılarak  

geçirmiş olduğu bu evrede insanlar üzerinde etkili olan sihir, telapati, gaibden haber verme gibi bazı duyu dışı 

alanı inceleyen parapsikoloji ilmi doğmuştur. 

2.PARAPSİKOLOJİ 

   “Psikoloji ötesi” anlamına gelen parapsikoloji, bilinen tabiat kanunları ile açıklanamayan normal ötesi 

                                                           
1
 M. Doğan Karacoşkun vd., Din Psikolojisi El Kitabı (Ankara: Grafiker Yayınları, 2015). 

2
 Karacoşkun vd., Din Psikolojisi El Kitabı. 
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(paranormal) olayları inceler. UFO görme iddialarından hayalet görmeye, reenkarnasyon iddialarından mûcizevî 

şifa hadiselerine kadar birçok olay bu dalın ilgi alanına girer. 

  Psikoloji ve benzeri disiplinler, geçmişte pozitivizmin etkisiyle parapsikolojik olayları tecrübe etmeyi bir 

patolojik durum olarak görmekte, hadiseyi zihin fonksiyonlarında meydana gelen bir rahatsızlık olarak 

saymaktaydı. Ancak bilim günümüzde bu anlayıştan bir ölçüde sıyrılmış ve bu tür olayların bir vâkıa olarak 

kabul edilmesi, açıklanamadığı için reddedilmemesi gerektiği kanaati yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Bu 

kanaate göre parapsikoloji, klasik psikoloji çerçevesine alınamayan birtakım olayları incelemeli ve psikolojinin 

ufkunu genişletmelidir. Birçok Batı ülkesinde ve geçmişte mânevî alanın varlığını reddetmeyi politika haline 

getirmiş olan Rusya’da bile parapsikoloji araştırma merkezleri faaliyet göstermekte, parapsikoloji üniversitelerde 

ders olarak okutulmaktadır. 

  Bilim ancak tekrarlanabilir olayları bilimsel veya gerçek olarak kabul eder. Parapsikolojik olayların en önemli 

özelliği ise istenildiği zaman tekrar edilememesidir. Fakat bu onların hiç gerçekleşmediği anlamına gelmez. Bu 

tür olayların istenildiği zamanda ve yerde tekrarlanamaması, onların oluş şartlarının ve kanunlarının tam olarak 

bilinmemesinden kaynaklanmaktadır
1
. 

Parapsikolojik Olaylar 

1. Telestezi: Olayların meydana gelmeden önce hissedilmeleri, üstün duyarlılık. 

 2. Telepati: Geleceği ve olmakta olan bir olayı haber veren rüyalar, fikir ve duyguların uzaktan bir başkasına 

aktarılması. 

3. Ektoplazmi: Ruh çağırma, hayaletlerin belirmesi.  

4. Telekinezi: Mucizevi şifalar ve şifa vericiler, yogizm, uzaktan etki edip eşyaları harekete geçirebilme gücü 

vb
2
. 

  Tabiat kanunları ile açıklanamayan hadiseleri inceleyen parapsikoloji, insan tabiatında var  

olan , bilimsel çalışmalarla açıklanamyan birçok hadiseyi  konusu dahiline almaktadır. İnsanların güç 

yetiremediği, inanları tarafından hoş karşılanan mucize kavramı da bilimsel yasalarla ve tabiat kanunarı ile 

açıklanamadığı için parapsikolojik olgu olarak kabul edilebilir. 

3.MUCİZE 

   Mucize, sözlükte Arapça aciz bırakan anlamına gelen “زجع “kökünden türeyen, “güç yetirilmeyen şey” 

manasında isim5 olup, peygamberlerin kendilerine inanmayan inkârcıları ikna etmek ve inkâra yeltenenleri aciz 

bırakmak için meydan okuyarak gösterdikleri olağan üstü hadiselerdir
3
. Üstelik i’câz (âciz bırakma eylemi), 

                                                           
1
 “parapsikoloji”, TDV İslâm Ansiklopedisi (Erişim 17 Aralık 2022). 

2
 Karacoşkun vd., Din Psikolojisi El Kitabı. 

3
 Şık ismail Arıcı Mehmet, “Abdülkâhir Bağdâdî’nin Mucize ve Keramet Anlayışı”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

(2016), 94-112. 
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peygambere mecâzen isnat edilen bir olaydır. Çünkü gerçekte meydan okuyan Allah’tır
1
. 

 Mucize kelimesi, ıstılahî manada birçok kelam âlimi tarafından çeşitli şekillerde tarif edilmiştir: İci’ye göre, 

mucize, Allah’ın elçisi olduğunu iddia eden şahsın doğrululuğunu teyit etmeyi hedefleyen şeydir. Bâkıllânî 

mucizeyi, yalnızca Allah’ın kudreti dâhilinde olan ve yaratıklarından insan, cin ve meleklerden herhangi birinin 

gücünün yetmeyeceği olağanüstü hâdise olarak tanımlar. Mâturîdi ise mucizeyi, peygamberlere ait bir özellik 

olarak ve benzeri öğrenim yoluyla meydana getirilemeyen olay şeklinde açıklar. Kâdî Abdulcabbar nübüvvet 

iddiasında bulunan şahsın doğruluğunu göstermeyi amaçlayan, kendine özel niteliğiyle benzerini getirmekten 

insanları âciz bırakan ve Allah tarafından yaratılan olağanüstü hadise olarak tanımlar. Cürcâni’ye göre mucize, 

peygamberlik iddiasında bulunan zâtın, doğruluğunu ispat etmeye ve birçok hayra sebep olan harikulade olaydır. 

Nesefî, mucizeyi, meydan okumayla birlikte dünyada (dâru’t-teklif) gerçekleşen harikulade bir olay olarak 

niteler. Ona göre ahirette meydana gelen olağanüstü olaylar mucize kabul edilmez
2
. 

    Kelâm âlimleri mûcizeleri idrak edilmeleri açısından üç grup altında toplar. a) Hissî Mûcizeler. İnsanların 

duyularına hitap eden hârikulâde olaylardır. Bunlara tabiatla ilgileri sebebiyle “kevnî mûcizeler” de denir. 

Kur’an’da belirtildiğine göre hissî mûcizeler geçmiş peygamberlerin elinde ortaya çıkmıştır. Hz. Sâlih’in devesi 

(Hûd 11/64-68; eş-Şems 91/11-15), Hz. Mûsâ’nın asâsının yılana dönüşmesi ve elinin parıltılı bir ışık vermesi 

(el-A‘râf 7/107-108, 117-122; Tâhâ 20/19-22, 67-70), Hz. Îsâ’nın kuş şekline soktuğu çamuru canlandırması, 

ölüleri diriltmesi, anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirmesi (Âl-i İmrân 3/49; el-Mâide 

5/110) gibi. Bunlar tabiat kanunlarını aşan ve Allah’ın müdahalesini gösteren ilâhî fiiller olup iradelerini 

kullananların iman etmesini sağlar. Hissî mûcizeler peygamberin yaşadığı zaman ve mekânla sınırlıdır. Sonraki 

nesillerin onları tasdik etmesi haberin bilgi kaynağı olmasıyla gerçekleşir. İslâm âlimleri, Hz. Muhammed’e 

verilen en büyük mûcizenin Kur’ân-ı Kerîm olduğu hususunda fikir birliği içindedir, ancak ona hissî mûcizelerin 

verildiğini de kabul ederler. Kur’an’da yoruma açık birkaç tanesi dışında Resûlullah’a nisbet edilen hissî 

mûcizelerin hiçbiri tevâtür yoluyla sabit olmamıştır. Bu rivayetlerin hidayet mûcizesinden ziyade İslâm’ı 

benimsemiş kimseler için itminan verici nitelik taşıdığını söylemek daha isabetli görünmektedir. b) Haberî 

Mûcizeler. Peygamberlerin Allah’tan gelen vahye dayanarak verdikleri gayb haberleridir. İsyankâr toplumların 

başlarına geleceğini önceden bildirdikleri felâketlerin aynen vuku bulması, Hz. Îsâ’nın muhataplarının evlerinde 

ne yiyip ne biriktirdiklerini haber vermesi (Âl-i İmrân 3/49), Resûl-i Ekrem’in Bizanslılar’ın İranlılar’ı savaşta 

mağlûp edeceğini (er-Rûm 30/1-4), kisrânın saltanatının yıkılacağını (Beyhakī, VI, 325; İbn Hacer, XIV, 122), 

İslâm dininin doğuda ve batıda yayılacağını (Buhârî, “Menâḳıb”, 25) bildirmesi bu tür mûcizelerdendir. c) Aklî 

Mûcizeler. “Mânevî mûcize” veya “bilgi mûcizesi” diye de anılan bu grup, insanların akıl yürütme gücüne hitap 

eden ve onları rasyonel kanıtlarla baş başa bırakan gerçeklerden oluşur. Bunlar düşünmekle algılanabilen 

                                                           
1
 Hüseyin Maraz, “Mucizenin Teolojik Açıdan Delil Oluşu ve İlahî Yasalarla İlişkisi”, (ts.). 

2
 Maraz, “Mucizenin Teolojik Açıdan Delil Oluşu ve İlahî Yasalarla İlişkisi”. 
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hususlar olup hissî mûcizelerde görüldüğü gibi belirli bir zaman ve mekânla sınırlı değildir. Peygamberlerin 

güvenilir, doğru sözlü, güzel ahlâk sahibi, merhametli olmaları, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaları, ilâhî 

mesajı bizzat uygulayıp insanlara örnek teşkil etmeleri, öğretilerinin erdemli bir toplum için vazgeçilmez ilkeler 

konumunda bulunması, tebliğ ettikleri vahiy ürünü metnin lafız ve muhteva bakımından erişilmez bir üstünlük 

taşıması gibi hususlar bu türün kapsamına girer
1
 

3.1. HZ MASA (A.S) MÜCİZESİ  ( ASANIN YILANA DÖNÜŞMESİ ŞUARA SURESİ) 

'' Hz. Musanın mucizelerinden biri olan asanın yılana dönüşmesi şuara suresinde şu şekilde anlatılmaktadır'' 

'' Firavun, “Benden başkasını tanrı edinirsen, yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm!” dedi. 
2
 

''Mûsâ, “Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?” diye sordu.''
3
 

 ''Firavun, “Doğru söyleyenlerden isen, haydi getir onu” diye karşılık verdi.'' 
4
 

''Bunun üzerine Mûsâ asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ düpedüz bir yılan oluvermiş!     

Sonra elini çıkardı; o da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş!''
5
 

Şuara suresinde geçen bu ayaetlerin tefsiri şu şekilde yorumlanmıştır.'' Eski Mısır inancında Firavun hem kral 

hem de tanrının oğlu ve dolayısıyla tanrı sayılıyordu. Bu sebeple, onun tanrılığını kabul etmemek veya 

tanrısallığına karşı meydan okumak mevcut dine karşı çıkmak anlamına geliyordu (Firavun hakkında bilgi için 

bk. A‘râf 7/103); Allah tarafından seçilerek gönderilmiş bir peygamberin, Firavun’un tanrılığını kabul etmesi ise 

söz konusu olamazdı. Hz. Mûsâ’nın getirdiği deliller karşısında çaresiz kalan Firavun, kaba kuvvete başvurarak 

onu zindana atmakla tehdit etti. Bununla birlikte Mûsâ aleyhisselâm Firavun’un iman edeceği ümidiyle ona tatlı 

dille konuştu, Allah da mûcizeler gönderdi''
6
 

  Hz.musanı göstermiş olduğu  mucizeden sonra ayaetlerin devamı yüce allah tarafından şuara suresinde şu 

şekilde devam etmektedir. 

 ''Firavun, çevresindeki seçkinlere şöyle dedi: Doğrusu bu, çok bilgili bir sihirbaz!''
7
 

 ''Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz?''
8
 

 ''Dediler ki: Onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere (adamlar) gönder;''
9
 

'' Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler.''
10

 

'' Böylece sihirbazlar belli bir günün ilân edilmiş vaktinde bir araya getirildi.'
11

' 

                                                           
1
 “MÛCİZE”, TDV İslâm Ansiklopedisi (Erişim 16 Aralık 2022). 

2
 Şuara 26/29 

3
 Şuara 26/30 

4
 Şuara 26/31 

5
 Şuara 26/32 

6
 “Şuarâ Suresi 29-33. Ayet Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığı” (Erişim 18 Aralık 2022). 

7
 Şuara 26/34 

8
 Şuara 26/35 

9
 Şuara 26/36 

10
 Şuara 26/37 

11
 Şuara 26/38 
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''Halka, “Siz de toplantıya gelmiyor musunuz? denildi.''
1
 

''Sihirbazlar üstün gelirlerseki ümidimiz budur herhalde onların yolundan gideriz''
2
 

  Hz. Mûsâ’ya verilen mûcizeler karşısında şaşkına dönen Firavun, çevresindekilerin bundan etkilenmesini 

önlemek için Mûsâ’yı onlara becerikli, büyük bir sihirbaz olarak tanıtmaya çalıştı. Sihir yoluyla halkı tesir altına 

alıp yurtlarından çıkararak orada kendi hükümranlığını kurmak istediğini söyledi ve bunu önlemek için neler 

yapılabileceğine dair çevresindekilerin görüşlerine başvurdu. Onlar da ülkedeki bütün yetenekli sihirbazları 

toplayarak Mûsâ’ya karşı mücadele etmesini tavsiye ettiler. Bunun üzerine Firavun gereken emri verdi; ülkenin 

her tarafına görevliler gönderilerek sihirbazlar toplandı. Karşılaşma zamanı olarak da halkın bir araya toplandığı 

bayram günü kuşluk vakti tayin edildi (krş. Tâhâ 20/59). O dönemde Mısır’daki mevcut kültürde sihrin önemli 

yeri vardı; sihirbazlar bu kültürün rahipleri olarak saygın bir konuma sahipti. Dolayısıyla onların Hz. Mûsâ’ya 

galip gelmeleri, halkın gözünde bu konumlarını daha da pekiştirecekti. Bu sebeple devlet ileri gelenleri 

“Sihirbazlar üstün gelirlerse –ki ümidimiz budur– herhalde onların yolundan gideriz” diyerek halka moral 

vermeye çalıştılar (41-51. âyetlerin açıklaması için bk. A‘râf 7/113-126)
3
 

Ayetlerin devamında Hz.musa ile sihirbazlar arasında vuku olğanüstü hadiseler cenabı allah tarafından şöyle 

anlatılmaktadır. 

''Sihirbazlar geldiklerinde Firavun’a, “Üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır, değil mi?” dediler.''
4
 

''Firavun, “Evet”, dedi; “O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız''
5
 

''Mûsâ sihirbazlara, “Ne atacaksanız atın! dedi''.
6
 

''Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki: “Firavun’un üstün gücü adına, elbette üstün gelen 

biz olacağız''
7
 

''Sonra Mûsâ da değneğini yere attı; bir de ne görsünler, onların düzmece nesnelerini yutuveriyor!'
8
' 

''Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar''
9
 

''Âlemlerin rabbine, Mûsâ ve Hârûn’un rabbine iman ettik” dediler''
10

 

  Hz .musa (a.s) , firavun ve sihirbazlar arasında cereyan eden bu olağan üstü hadiseler zihin dünyamızda bazı 

soru işaretlerine sebep olmakta, bazı dini olguları sorgulamamıza neden olamakta ve bazı suru işaretlerini 

beraberinde getirmektedir. Bu soru işaretlerinden bir tanesinin üzerinde durmaya çalışacağız. 

Her parapsikolojik olgu mucizemidir? 

                                                           
1
 Şuara 26/39 

2
 Şuara 26/40 

3
 “Şuarâ Suresi 34-40. Ayet Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığı” (Erişim 18 Aralık 2022). 

4
 Şuara 26/41 

5
 Şuara 26/42 

6
Şuara 26/43 

7
 Şuara 26/44 

8
 Şuara 26/45 

9
 Şuara 26/46 

10
 Şuara 26/47-48 
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3.2 PARAPSİKOLOJ,İK AÇIDAN HZ. MUSA MUCİZESİNİN TAHLİLİ 

Her parapsikolojik hadise mucizemidir? 

 Bazı insanlar nezdinde gerçekleşen parapsikolojik hadiseler, (sihir,büyü, gaibden haber verme vb.) mucize 

olarak adlandırıldığı taktirde, insanların hidayeti için allah tarafından seçilen peygamberlerin göstermiş olduğu 

olağan üstü hadiselerle eş değer olacakatır. Bunun neticesinde ise Hz. Musa kıssasında vuku bulan tabiat üstü 

olaylarda Hz. Musa da bir sihirbaz olarak adlandırılablir. Mucizeyi diğer parapsikolojik hadiselerden ayıran en 

temel faktör insanların hidayeti için gerçekleşmiş olması ve sadece peygamberlere mahsus oluşudur. Bu 

bakımdan diğer parapisikolojik hadiseleri mucize, irhas, keramet ,istidrac kavramları üzerinden açıklandığı 

taktirde zihnimizdeki soru işaretini gidereciğini düşünmekteyiz. 

Mucize: Peygamber olduğunu ileri süren kimsenin elinde doğruluğunu kanıtlamak için Allah tarafından yaratılan 

hârikulâde olay
1
 

İrhas: Nübüvvetle görevlendirilmeden önce peygamberlerden sâdır olan hârikulâde olaylara denir.
2
 

Keramet: Allahın Velî kullarından zuhur eden olağan üstü hal olarak adlandırılır
3
 

İsdidrac: İnkârcıların tedrîcî olarak felâkete yaklaştırılırken geçici bazı başarılar kazanması anlamına gelen 

hârikulâde olaylardan biri olarak adlandırılır
4
 

 Kavramların tasnifinden de anlaşılacağı üzere olağan üstü hadisler tarihten günümüze kadar tartışılmış, gösteren 

kişinin durumuna göre farklı anlamlar verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. 

SONUÇ 

  19.yy dan sonra dünya üzerinde hakim olan pozitivist düşünce, felsefeye bağlı olan bazı ilimlerin ayrılmasına 

sebep olmuştur. Felsefeden ayrılıp bağımsız bir ilim haline gelen ilimlerden bir tanesi de psikoloji ilmidir. 

Pozitivist düşüncenin etkisiyle psikoloji, insan davranışlarını bilimsel yöntemler kullanarak açıklamaya 

çalışmıştır, insan fıtratında var olan bazı olağan üstü olgular parapsikoloji ilminin doğmasına sebep olmuştur.  

  İslam dinin kutsal metni içerisinde var olan mucize kavramı da tabiatüstü bir olgu olduğundan para psikolojik 

hadise olarak adlandırılabilir. Mucize her yönüyle para psikolojik hadise olarak anlaşıldığı takdir de bazı soru 

işaretlerini beraberinde getirmektedir. İnsanların hidayetleri için, Allah tarafından seçilen peygamberlerin bazı 

insanlar elinde gerçekleşen olağan üstü hadiselerle eş duruma gelmesine sebep olmaktadır. 

  Mucize ve parapsikoloji kavramlarının benzer yönleri bulunduğu gibi farklı yönlerde bulunmaktadır. Benzer 

yönlerini açıklayacak olursak her ikisi de bilimsel yöntemlerle açıklanamaz, tabiatüstü hadiselerdir, insan ve 

tabiat üzerinde ekililerdir. Birbirinden ayrıldığı noktalar ise para psikolojik hadisler her insan üzerinde etkili 

olurken mucizeler sadece Allah'ın peygamberleri elinde Allah'ın izni ile gerçekleşir. Sosyolojik açıdan mucizeler 

                                                           
1
 Maraz, “Mucizenin Teolojik Açıdan Delil Oluşu ve İlahî Yasalarla İlişkisi”. 

2
 “İRHÂS”, TDV İslâm Ansiklopedisi (Erişim 18 Aralık 2022). 

3
 “KERAMET”, TDV İslâm Ansiklopedisi (Erişim 18 Aralık 2022). 

4
 “İSTİDRÂC”, TDV İslâm Ansiklopedisi (Erişim 18 Aralık 2022). 
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hidayet vesilesiyken diğer insanlar elinde gerçekleşen para psikolojik hadisler aldatma vesilesi olablir. 
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ÖZET 

Arnavutluk’ta din, modernitenin bir ürünü olan Ulus Devlet anlayışının sorunlarından birinin yansımasıdır. 

Arnavutluk bu bakımdan özel bir durum arz ediyor: Osmanlı’dan ayrılan Yunanistan ve Sırbistan gibi ülkelerin 

kimliği ve milliyetçiliği sahip oldukları bir din etrafında inşa edilirken, Arnavut kimliği İslam, Ortodoksluk ve 

Katoliklik gibi üç din etrafında şekillenmek zorundaydı. Dolayısıyla XIX. yüzyılın başlarında karşılaşılan en 

önemli sorun Arnavut kimliğinin hangi müşterek unsur etrafında inşa edileceği idi.  İslam, Ortodoksluk ve 

Katoliklik gibi üç farklı dini unsura sahip  Arnavut siyasi ve entelektüellerin ulusal kimliği kurma çabalarında 

kendini göstermeye başlayan din sorunu, Arnavutluk’ta komünist dönemde yasaklanıncaya kadar çözülmeye ya 

da bastırılmaya çalışılarak üç önemli merhaleden geçmiştir. 1. Yirminci yüzyılın başında ‘millet’ kavramının 

yerine ‘vatan sevgisi’ kavramı yerleştirilmeye başladı, 2. İkinci Dünya Savaşı öncesi laik iktidarda din/dinler 

kısmi bir  bağımsızlığa sahipti: Diyanet kurumuna, tüzel kişiliğine ve statülerini onaylama hakkına sahiptiler. 

Ancak siyasi hayata katılım ve hukuki görevler alma hakkından mahrum idiler. 3. Komünist dönemde ise radikal 

bir kararla yasaklandılar. Arnavutluk’ta dinlere karşı savaşın üç cephede yürütüldüğünü söyleyebiliriz: Birinci 

cephede dini kurumlara karşı olma durumu hâkimdir. Devlet anayasada bazı değişiklik ve düzeltmelerle dini 

kurumları etkisiz hale getirdi. İkinci cephe halka yöneliktir: Komünistler şehir şehir, köy köy dolaşarak halk 

arasında ateizm propagandasını yaymaya çalıştılar. Üçüncüsü ise ilmî sahada, yani yazı cephesinde 

yaygınlaştırılan ateist literatürdür.  

Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, Din, Arnavut Kimliği, Ulus Devlet, Komünist Dönem  

THE RELIGION IN ALBANIA FROM THE END OF XIX. CENTURY UNTIL ITS PROHIBITION IN 

XX. CENTURY 

ABSTRACT 

Religion in Albania is a reflection of one of the problems of the understanding of the Nation State, which is a 

product of modernity. Albania presents a special situation in this respect: while the identity and nationalism of 

countries that left the Ottoman Empire, such as Greece and Serbia, were built around a religion they had, 

Albanian identity had to be shaped around three religions such as Islam, Orthodoxy and Catholicism. Therefore, 

the most important problem encountered at the beginning of the XIX. century was about which common element 

the Albanian identity would be built around. The problem of religion, which started to show itself in the efforts 
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of Albanian politicians and intellectuals with three different religious elements such as Islam, Orthodoxy and 

Catholicism to establish a national identity, went through three important stages by trying to solve or suppress it 

until it was banned in Albania during the communist period. 1. At the beginning of the twentieth century, the 

concept of "millet" began to be replaced by the concept of "patriotism." 2. Religion/religions had partial 

independence in the secular power before the Second World War: It has the right to have institution of The 

Headship of Religious, its legal personality and their status. However, they were deprived of the right to 

participate in political life and to take legal positions. 3. In the communist era, they were banned with a radical 

decision. We can say that the war against religions in Albania is carried out on three fronts: On the first front, 

opposition to religious institutions is dominant. The state made religious institutions ineffective with some 

changes and amendments in the constitution. The second front is aimed at the people: Communists went from 

city to city, village to village, trying to spread the propaganda of atheism among the people. The third is the 

atheist literature, which has been popularized in the scientific field, that is, on the writing front. 

Keywords: Albania, Religion, Albanian Identity, Nation State, Communist Era 
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PROTESTAN EVANJELİK HIRİSTİYANLIĞIN DÜNYA GÖRÜŞÜ EKSENİNDE YENİDEN İNŞASI

 

Özlem TOPCAN 

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Antalya  

Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Philosophy, Antalya 

ORCID: 0000-0001-6575-4864 

ÖZET 

Modernizm akımları karşısında bilimsel ve kamusal alandan dışlanarak bireysel alana sıkışan Protestan Evanjelik 

Hıristiyanlık inancının, “dünya görüşü” kavramını kendi inanç esasları kapsamında dönüştürme ve modern-

seküler kültüre karşı kullanma süreçlerinin tarihsel ve teorik açıdan karşılaştırmalı bir analizini yapmak 

araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Martin Luther ile başlayan Reform hareketleri neticesinde ortaya çıkan 

Protestan Hristiyanlık inanç esaslarının kamusal alanda etkisini kaybetmesi zamanla Protestanlığın seküler bir 

din haline gelmesine neden olmuştur. İnsanlık Tanrı’dan uzaklaşmış, kozmostan doğal bir evrene kaymıştır. Batı 

dünyasının insanlık ve din arasındaki uyum ve ahengi yakalamak için çırpındığı bir dönemde, Hıristiyanlık inanç 

esasları ekseninde kullanılan “dünya görüşü” kavramı kurtarıcı bir işlev üstlenmiştir. Protestan Evanjelik 

düşünürler tarafından “dünya görüşü” kavramı modern seküler dünyanın kapsayıcı ilkeleri karşısında yeniden ele 

alınıp dini bir mecrada yeniden tanımlanmıştır.  

Hıristiyanlığın bir dünya görüşü ekseninde gelişimine katkı sağlayan pek çok akademik çalışma mevcuttur. 

Protestan Evanjelik akademik çevrelerde Hıristiyanlığı, yaşamın her alanına nüfuz eden sistemli bir dünya görüşü 

olarak ortaya koyan bir düşünce ekolünün geliştiği söylenebilir. Araştırmanın amacı bu çalışmalar arasından öne 

çıkanları ele alarak dünya görüşü kavramının Hristiyanlık açısından önemini, kapsamını ve etkisini ortaya 

koymaktır. En kapsamlı araştırmalar David K. Naugle, James Sire ve Paul Hiebert tarafından yapılmıştır. 

Kavramı kozmolojik ve kültürel bir bütünlük içerisinde geniş bir şekilde ele almışlardır. Hıristiyanlığı modern-

seküler kültürle çelişen bir dünya görüşü olarak ortaya koymuşlardır. Böylece Hıristiyanlık sadece doktrinler, 

inançlar ve değerler dizisi olmaktan ziyade kapsamlı ve kapsayıcı ortak bir kültürel güç olarak şekillenmektedir. 

Batı kültürü bir bütün olarak düşünüldüğünde kendi yarattığı maneviyattan yoksun seküler kültürünü dini eksenli 

bir dünya görüşü ile yeniden yapılandırmaya çalışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dünya Görüşü, Protestanlık, Modern Seküler Kültür, David K. Naugle, Paul Hiebert, James 

Sire. 

REBUILDING OF PROTESTAN EVANGELIC CHRISTIANITY ON THE AXIS OF THE 

WORLDVIEW 

ABSTRACT 

The goal of this study is to conduct a historical and theoretical comparison of the processes of Protestant 

Christian belief, which was marginalized in the scientific and public spheres and relegated to the private sphere 

                                                           
 Bu araştırma, 2219/2 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
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in the face of modernism movements, transforming the concept of "worldview" within the scope of its own belief 

principles and applying it against modern-secular culture. Protestant Christian belief, which arose as a result of 

the Reform movements that began with Martin Luther, gradually lost its popular sway, resulting in 

Protestantism's transformation into a secular religion. Individuals have moved from the cosmos to a natural 

universe, stepping away from God. The notion of "worldview," utilized in the axis of Christian belief, assumed a 

redemptive role at a period when the Western world was fighting to attain unity and harmony between humanity 

and religion. The concept of "worldview" was reconsidered by Protestant Evangelical thinkers in the face of the 

overarching principles of the modern secular world and formulated in a religious context. 

Many academic studies contribute to the development of Christianity on the axis of a worldview. It can be said 

that a school of thought has developed in Protestant Evangelical academic circles, which presents Christianity as 

a systematic worldview that permeates every aspect of life. The aim of the research is to reveal the importance, 

scope and impact of the concept of worldview in terms of Christianity by taking the prominent ones in terms of 

these studies. David K. Naugle, James Sire, and Paul Hiebert conducted the most detailed research. They have 

approached the issue from a cosmological and cultural standpoint. They presented Christianity as a worldview 

that stands in opposition to modern-day secularism. Thus, Christianity is shaped as a comprehensive and 

inclusive common cultural force rather than just a set of doctrines, beliefs and values. When considered as a 

whole, Western culture attempts to replace its  secular culture, with a religiously oriented worldview. 

Keywords: Worldview, Protestantism, Modern Secular Culture, David K. Naugle, Paul Hiebert, James Sire. 

Protestan Hıristiyanlığın, Almanya’da 16. yüzyılda ortaya çıkmasıyla birlikte Batı coğrafyasında geniş kapsamlı 

bir değişim süreci yaşanmıştır. Martin Luther ile başlayan Reform hareketlerinin sonuçları olan kilise ve devlet 

ayrımı, kamu politikalarının laikleşmesi, dinin özelleştirilmesi ve inanç-ibadet özgürlüğü, modern seküler dünya 

görüşünün oluşumuna zemin hazırlamıştır (Gregory, 2012: 6). Rönesans sonrasında modern seküler dünya 

görüşü Batı’da bariz bir şekilde kendini göstermiştir. Bilim ve sanayi devrimiyle güçlenmiş ve aydınlanma 

sürecinde yaygınlaşmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde Batı’da dogmatik Hıristiyanlık dünya görüşünden seküler 

dünya görüşüne bir geçiş yaşanmıştır. Ancak kademeli olarak gelişen seküler dünya görüşünü benimseyen 

toplum nihai sonunu öngörememiştir. Tanrı'dan insana, bağımlılıktan bağımsızlığa, uhrevilikten maddi dünyaya, 

aşkın olandan ampirik olana, mit ve inançtan akıl ve gerçeğe, tümellerden tikellere, doğaüstü olarak belirlenmiş 

statik bir kozmostan doğal bir evrene kaymıştır (Tarnas, 2010: 343). 

On dokuzuncu yüzyılın varoluşsal ruh halini ele alan Friedrich Nietzsche (1844-1900) gelinen noktayı “Tanrı'nın 

ölümü” olarak ilan etmiştir. Nietzsche; Hıristiyanlığın ruhuna, insanın mevcut varlığına, yaşamın değerlerinin 

karanlık yüzüne bir ayna tutarak acımasızca eleştiriler getirmiştir. Nietzsche'ye göre, Tanrı'nın ölümü yalnızca 

dini bir yanılsamanın kabulü değil, tüm bir uygarlığın uzun süre varoluşunu özgürce kucaklayan bir dünya 

görüşünün ölümüdür (Tarnas, 2010: 341). Artık insanlığın uçsuz bucaksız bir denizde yüzdüğünü, ulaşacağı sabit 



697 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

bir yıldızı, evine varacağı bir limanı, yolculuğun bir amacı olmadığını belirtmiştir. Nietzsche'nin umutsuzluğu 

liberal Hıristiyan kültürünün kayıtsızlığına karşı isyan niteliğindedir (Niebuhr, 2007: 157). Avrupa’nın aklından 

Roma’yı silip modern bilimin yolunu açanın Luther olduğunu ifade etmiştir. Luther’in reformları her ne kadar 

bağımsızlık arzusu, özgürlüğe inanç, modern bilime değer vermeyi mümkün kılacak bir zemin kazandırsa da 

insanlarda saygı, edep ve derinlik eksikliğine neden olmuştur (Plank, 2012: 265). 

Hıristiyanlığın kamusal alanda erozyona uğradığı ve neredeyse yok olmak üzere olduğu bu dönemde “dünya 

görüşü” kavramı inancın bütünsel doğasına, kozmik boyutuna ve evrensel uygulamasına yeni bir bakış açısı 

getirmiş ve bu boşluğu doldurmuştur (Weir, 2020: 29). Dünya görüşü kavramı 18. yüzyılda Alman İdealizmi ve 

Romantizm bağlamında ortaya çıkmış, en genel anlamda “gerçekliğin yapısına ilişkin bir bakış açısı” olarak 

tanımlanmış ve kısa sürede Avrupa’da yaygınlaşmıştır (Uygur, 1963: 11). Hıristiyan düşünürler tarafından 

benimsenen bu kavram dini söylemin merkezi haline gelmiştir. Hıristiyanlık, Kalvinizm temelinde teolojik bir 

sistemden çok, tüm insan yaşamını etkileyen her alanı kapsayan ve adeta küllerinden yeniden doğan bir dünya 

görüşü olarak sunulmuştur (Wolters, 1983: 4). 

Hıristiyanlığın bir dünya görüşü olarak anlam ve unsurlarını içeren ve kavramsal gelişimine katkı sağlayan pek 

çok akademik çalışma mevcuttur. Bunlar arasında en kapsamlı araştırmalar David K. Naugle, James Sire ve Paul 

Hiebert tarafından yapılmıştır. David K. Naugle’ın (1952-2021) “Worldview: The History of a Concept” (Dünya 

Görüşü: Bir Kavramın Tarihi) adlı çalışması dünya görüşü kavramının, özellikle de çeşitli alanlardaki tarihsel 

gelişimini daha iyi anlamak için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir. Naugle, 19. yüzyıl Alman Romantizmi 

bağlamından ortaya çıkan bu terimin Protestan Evanjelik çevrelerde nasıl önemli bir rol oynadığını, terimin 

önemini ve gelişimini incelemiştir. Naugle, dünya görüşü kavramının kavramsal tarih analizini yapar ve daha 

sonra kendi tanımını ortaya koyar. Onun açısından dünya görüşü “gerçekliğin yorumlanması” ve “yaşama temel 

bir bakış” olarak tanımlanır (Naugle, 2002: 260). Tanrı'nın sureti ve benzeri olan insanlar varoluşları boyunca 

Tanrı’nın varlığı ve tezahüründe öznel olarak hayat bulurlar. Naugle’a göre öznel bir bilinç alanı olarak 

insanların kalbinde yer alan Tanrı'nın nesnel varlığı Hıristiyan dünya görüşünün nihai gerçekliğidir (Naugle, 

2002: 266–268). 

Naugle tarafsız bir dünya görüşü olmadığını kabul eder ve dünya görüşünü bir “kalp” meselesi olarak ele alır. 

Ona göre kalp, insan merkezinin bilincidir ve ön varsayımlara zemin teşkil eder. Ön varsayımlar, genellikle 

insanların kabul ettiği temel ilkelerdir ve insanların düşünce ve hareketlerini mantığını oluştururlar (Naugle, 

2002: 270–272). Naugle’un “semiyotik fenomenler” olarak tanımladığı bu ön varsayımlar insan yaşamını 

derinden etkileyen ve dünyayı yorumlayan birincil kültürel verilerdir (Naugle, 2002: 291). Dünyayı yorumlayan 

bu öyküler ya da anlatılar bilinçli ya da bilinçsiz insan yüreğinin derinliklerine kazınır, yorumlarına ve 

düşüncelerine temel teşkil eder. Naugle’a göre semiyotik bir yapı olan dünya görüşü gerçekliğin yorumunu içerir 

ve anlatısal işaretler ve semboller ağından oluşur. Dolayısıyla bireysel ve kolektif bilinç üzerinde hüküm süren 
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bu içselleştirilmiş semiyotik yapı, doktrinler veya önermeler biçimini alabilir. Naugle dünya görüşünü, esas 

olarak yaşamı belirleyen, insan eylemlerinden sorumlu, sembolik evreni yaratan semiyotik bir anlatısal 

göstergeler sistemi olarak tanımlar (Naugle, 2002: 329–330). Onun vurgulamak istediği şey tüm kültürel yapı, 

inanç ve davranış biçimleridir. 

Bir kavram olarak dünya görüşü hakkında yapılan diğer çalışma, James W. Sire (1933-2018) tarafından ortaya 

konulan  “Name the Elephant: Worldview as a Concept” (Fil’in Adı: Bir Kavram Olarak Dünya Görüşü) adlı 

eserdir. James W. Sire, dünya görüşü kavramını tüm boyutlarıyla ele alır. Felsefe ve edebiyat alanında kavramın 

tarihi, ne olduğu ve Hıristiyanlık açısından nasıl formüle edilmesi gerektiği hakkında bir dizi görüş sunar. Dünya 

görüşü tanımını ortaya koyarken Naugle’ı takip eder ve akıldan ziyade “kalp” meselesi olarak ortaya koyar. O’na 

göre dünya görüşü bilinçli ya da bilinçsiz gerçekliğin temel yapısı hakkında sahip olduğumuz bir dizi 

varsayımları ifade edilebilen ve varlığımıza sahip olduğumuz temeli sağlayan bir taahhüt, kalbin temel bir 

yönelimidir (Sire, 2004: 161). Kalbin bu yönelimi, bir yaşam tarzı ve bir dizi varsayımsal inancın kabulü ile 

sonuçlanacaktır, ancak bu inançlardan daha derin bir şeye, yani bir dünya görüşüne dayanacaktır. James W. 

Sire’da, David K. Naugle gibi dünya görüşünü ön varsayımsal inançlarla eşitlemeye çalışır. 

Naugle ve Sire dünya görüşü tanımlarını felsefi bir yörünge de ortaya koyarken kültürel bir antropolog olan Paul 

Hiebert’in  (1932-2007) “Transforming Worldviews” (Dönüşen Dünya Görüşleri) adlı eserinde dünya görüşü 

tanımı ve vurgusu farklılık arz eder. Naugle ve Sire öncelikle dünya görüşünün bilişsel unsuruyla ilgilenirken, 

Hiebert daha çok bireylerin ve grupların davranışlarına ve onların maddi çevreleriyle olan bağlantılarına 

odaklanmıştır. Antropolojik bir yaklaşımla Hiebert, dünya görüşünü, “bir grup insanın nesnelerin doğası 

hakkında hayatlarını düzene sokmak için kullandıkları temel bilişsel, duyusal ön kabuller” olarak 

tanımlamaktadır. (Hiebert, 2008: 15). Bir dünya görüşü, ortak bir kültürde halk tarafından paylaşılan en temel ve 

kapsamlı gerçeklik görüşüdür. Dünyayı anlamlandıran gerçekliğin zihinsel resmidir. Bu dünya görüşü, 

gerçekliğin doğası, yaşamın “verilenleri” hakkındaki temel varsayımlara dayanır ve bu inanç sistemlerini, 

gerçekliğin böyle olduğuna dair bir kesinlik havasıyla donatır. Dünya görüşlerini sorgulamak, yaşamın 

temellerine meydan okumaktır ve insanlar bu tür sorgulamalara derin duygusal tepkilerle direnirler. Bir düzen ve 

anlam kaybı yaşamaktan korkarlar. İnançlar ölümlerini anlamlı kılıyorsa, insanlar inançları için ölmeye hazırdır 

(Hiebert, 2008: 86).  

Hiebert'in dünya görüşünü analiz etme ve anlama yaklaşımı daha çok dünya görüşlerinin dönüştürülmesi 

üzerinedir. Senkronik olarak, insanlar ya da toplumlar gerçekliğin yapısını anlamalarına yardımcı olan ortak 

paylaşılan zihinsel haritalar geliştirir. Bu haritalar dünya görüşü, ethos, kozmoloji ve kök metaforlarını bir araya 

getirirler. Diyakronik olarak, insanlar kozmogonileri ve kök mitleri aracılığıyla daha büyük üst anlatılar olarak 

görülen kozmosun hikâyelerini paylaşırlar. Bu nedenle dünya görüşü, kültürlerin zihinsel haritalarına gömülü 

önemli bir bileşendir, ancak tek bileşen değildir ve daha büyük kültürel sistemlerin yalnızca bir parçası olarak 
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anlaşılabilir (Moreau, 2009: 224). Dünya görüşleri kültürel sistemlerin bir parçası olarak düşünülür. Zihinsel 

yapılar olarak, dünya görüşleri dış gözlemciler tarafından anlaşılamaz. Semboller, mitler ve ritüeller aracılığıyla 

altta yatan dünya görüşünün yalnızca görünür kanıtları deneyimlenir. Duyusal katmanın altında, 

deneyimlediğimiz şeyi destekleyen açık inanç sistemleri bulunur. Hiebert, dünya görüşlerinin kültürlerin üzerine 

inşa edilmekten ziyade kültürlerin içine gömülü olduğunu belirtir. Orada geleneğin koruyucuları olarak hareket 

ettiğini ifade eder. 

Hiebert, insanlar için dünyaya "tutarlı" bir bakış açısı sağladıklarını belirterek, dünya görüşlerinin bütünsel 

keşfine devam eder. Dünya görüşlerinin aslında sadece gerçekliğin modelleri olduğunu, “şey”lerin gerçekte nasıl 

olduğunu tanımlayan ve açıklayan değil, aynı zamanda eylem modelleri olduğunu, insanlara insanların 

davranışlarını yönlendiren ve yöneten bir tür zihinsel plan sağladığını belirtir. O, grup odaklı toplumlara karşı 

birey odaklı toplumları, farklı zaman görüşlerini ve mantık türlerini tanımlar. Bu antropolojik yörüngede Hiebert, 

bazı kültürler için “boşluğun zamandan daha önemli olduğu” yorumunu yapar. Zaman, geçmişi şimdiki 

zamandan ayırır. Boşluk onları bir araya getirmektedir. Örneğin modern toplumlar, ilişkilerden daha çok zamana 

önem verir. “Saat-zaman” eksenli çalışır ve yaşarlar. Oysa bu değer Sanayi Devrimi sonrasında kültürel olarak 

inşa edilmiş bir değerdir. Boşluk ve zamana yapılan bu gönderme, dünya görüşleri arasındaki farklılıklara vurgu 

yapar ve aynı zamanda ideoloji ve dünya görüşü arasındaki ayrımın sağlanmasına yardımcı olur (Hiebert, 2008: 

55–56). 

Hiebert, dünya görüşlerinin sürekli bir çatışma ve değişim içinde olduğunu belirtir. Çatışmaların ve güç 

mücadelelerinin tüm toplumlara özgü olduğu ve bir toplumun farklı kesimlerinin kendi çıkarları için diğerlerini 

ezmeye çalıştığını ifade eder (Hiebert, 2008: 332). Aynı zamanda, dünya görüşlerinin genellikle iktidardakilerin 

başkalarını tabi kılmak için kullandığı ideolojiler olduğunun da farkında olmamız gerektiğini vurgular. Zira son 

yıllarda dini kimlikler genellikle ulusal kimliklerden daha öteye geçerek gerilimlere neden olmaktadır ve küresel 

sahnede boy göstermektedir (Hiebert, 2008: 261). Öte taraftan Hiebert, Batı’nın kendi içinde yaşadığı seküler 

dünya görüşü ile dini dünya görüşü arasındaki mücadelesini evrenselleştirir.  

Hiebert’in vurguladığı düalist anlayış Naugle’da teolojik yansımasını bulur. Kutsal metinlerden yola çıkarak 

içinde bulunduğumuz çağı Şeytan’ın egemenliği olarak adlandırır (II. Korintliler 6:15). Bu kozmik manevi savaş 

Tanrı'nın krallığının karşısında, hala aktif ve güçlü olan Şeytan'ın krallığı arasındadır. İyi ve kötü arasındaki 

mücadeleyi “ruhsal bir savaş” olarak nitelendiren Naugle, Şeytan'ı ve onun kozmik kötü ordusunu yenmenin 

gerekliliğini tartışır. Hakikat arayışında olan günahkârlar dinsel özü gereği adanmışlık nesnesinden ayrı 

yaşayamayacağı için gerçeği yeniden yorumlamış ve Tanrı yerine putperest inanç sistemlerini (dünya görüşleri) 

inşa etmişlerdir  (Naugle, 2002: 274-276). Hiebert, iyi ve kötü güçleri eşit kılan bu ruhsal savaşı Tanrı’nın 

egemenliği ve iradesine odaklanarak daha olumlu ifade etmeye çalışır. Şeytan sadece insan yapılarını, 

sistemlerini ve ruhunu etkileyen isyankâr bir yaratık olarak ifade edilir. Böylece insanlar, kendi 
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yükümlülüklerinden sorumlu olan özgür failler olarak anlaşılır. Evrenin görünen ve görünmeyen boyutlarındaki 

olay ve unsurlar, Tanrı’nın iradesinden kopuk kadere, tesadüfe, iyi veya kötüye tabi değildir. Bunun yerine, 

Tanrı, kozmosun varlığı içinde kendi ilahi iradesini ve planını işletmektedir (Hiebert, 2008:  209–210). 

Hiebert daha sonra dünya görüşünün derin kültürel unsurlarının belirleyip “onları dönüştürmenin” yollarını 

detaylandırmaktadır. O’na göre; Hıristiyanlığa geçiş genellikle davranış ve inançların yüzeysel seviyelerinde 

gerçekleşir; şayet dünya görüşleri dönüştürülmezse, inanç pagan dünya görüşleri açısından yorumlanır ve sonuç 

Hristiyan-paganizmi olacaktır. Yani Hıristiyanlık yeni bir büyü ya da putperestliğin incelikli bir biçimi haline 

gelecektir. Bu nedenle hem bireysel hem de kurumsal dönüşümün zorunluluğunu dile getirir. Her bölgede kilise, 

kendine özgü sosyokültürel ve tarihsel görüşünde Hıristiyan olmanın ne anlama geldiğini tanımlamalıdır. 

Hiebert’in “nereye gidiyorsak dünyayı yanımızda götürüyoruz” ifadesi dünya görüşlerinin “evrensellik” iddiasını 

vurgulamakta ve gelecekte yaratılacak kutsal toplulukların habercisi olmaktadır. O’na göre sonraki nesiller ya da 

topluluklar kendi özel bağlamında Hıristiyan olmak hakkında Kutsal Kitap odaklı düşünmeyi her hâlükârda 

öğreneceklerdir (Hiebert, 2008: 11). 

Sonuç olarak; Martin Luther’in teolojik mirasıyla başlayan, Protestan Evanjelik Hıristiyanlık, on dokuzuncu 

yüzyılın sonlarında modernleşmeye karşı kendini Kalvin eksenli dünya görüşü bağlamında kurgulayarak yeni bir 

doğuş sürecine girmiştir. Bu yönelim göz önüne alındığında, dünya görüşü bağlamında yapılan çalışmaların 

rekabet eden iki kültür üzerine odaklanması ve bilişsel boyutlarının vurgulanması şaşırtıcı değildir. Bu amaçla 

araştırmacılar dünya görüşlerinin işlevinin "dünyaya az çok tutarlı bir bakış açısı" sağlamak olduğunu ve 

bunların "gerçekliğin modelleri" olduğunu belirtmektedirler. Nitekim gönül meselesi olarak ele alınan dünya 

görüşü gerçekliği anlamanın ve görmenin bir yolu olarak insanların kararlarını ve eylemlerini yönlendiren 

dünyaya yönelik inançların toplamı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Hıristiyanlık sadece doktrinler, inançlar ve bunlara dayanan değerler dizisi olmaktan ziyade kapsamlı ve 

kapsayıcı ortak bir kültürel güç olarak şekillenmektedir. Batı kültürü bir bütün olarak düşünüldüğünde kendi 

yarattığı maneviyattan yoksun seküler kültürünü dini eksenli bir dünya görüşü ile yeniden yapılandırmaya 

çalışmaktadır. Kültürel sistemlerin günümüzde tüm yaşamların üzerinde sahip olduğu güçlü etkiler göz önüne 

alındığında, dünya görüşü kavramının toplumsal yaşamda değerli analitik bir araç haline geldiği görülmektedir.  
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YEMİN ETME OLGUSUNUN KUR’AN-I KERİM IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET  

İnsanoğlunun tarih boyunca sözlerine kuvvet vermek ve muhatabına söylediği sözün doğruluğuna ikna 

etmek için yemini kullandığı bir vakıadır. Dolayısıyla yemin her dilde sık başvurulan bir anlatım biçimidir. 

Toplumumuzda ise sözün etki gücünü arttırmak amacıyla “Kâbe hakkı için”, “Kuran çarpsın”, “Ekmek çarpsın” 

gibi fertlerin üst ve kutsal değerlerini barındıran ifadelerin kullanılması örfen yemin hükmündedir. Yemin 

Kur’an’ın zengin üslûbu içerisinde de yer alması hasebiyle Kur’anî bir kavram haline gelmiştir. Bu durum, 

Kur’an’ın anlatımında ve anlaşılmasında yeminin önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. 

Tebliğimizde Kur’an-ı Kerim’deki yemin ayetlerini inceleyip bunların sosyolojik boyutlarına 

değineceğiz. Özellikle Kalem Suresi 10. ayette geçen “Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme” 

ifadesi çalışmamızın esas noktasını teşkil etmektedir. Kur’an’da incire, zeytine, geceye, gündüze edilen yeminler 

varken Kalem Suresi 10. Ayetine nasıl yaklaşmamız gerektiğini, insanoğlunun hangi durumlarda yemin 

edebileceğini, Kur’an-ı Kerim’in insanları yemin konusunda niçin uyardığını, buna rağmen insanın kendini 

neden yemine başvurmak zorunda hissettiğini ve güvenirliği arttırma yolunda yemin dışında kullanılabilecek 

alternatif yöntemleri ele alacağız. Ayrıca yeminin sosyal yaşamda başvurulan bir davranış kalıbı olması hasebiyle 

onun sosyolojik boyutuna ineceğiz. Böylelikle gereksiz yere yemin etmenin ve onu alışkanlık hâline getirmenin 

hem kutsal değerlere hem de bireysel ve toplumsal psikolojiye verdiği zararları tartışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Kur’an-ı Kerim, Tefsir, Yemin, Olgu, Sosyoloji, 

 

THE EVALUATION OF THE EVENT OF Swearing in the Light of the Qur'an 

Abstract 

It is a fact that mankind has used the oath throughout history to give strength to his words and to convince his 

interlocutor of the correctness of his word. Therefore, oath is a frequently used expression in every language. In 

our society, the use of expressions that contain the supreme and sacred values of individuals such as "for the right 

of the Kaaba", "Let the Qur'an multiply", "Let the bread multiply" is in the form of an oath. Oath has become a 

Qur'anic concept because it is included in the rich style of the Qur'an. This shows that the oath has an important 

place in the narration and understanding of the Qur'an. 

In our paper, we will examine the verses of oath in the Qur'an and touch on their sociological dimensions. 

In particular, the expression "Do not obey any of those who swear too much unnecessarily" in the 10th verse of 

Surah Kalem constitutes the main point of our study. While there are oaths taken for figs, olives, night and day in 



703 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

the Qur'an, how should we approach the 10th verse of Pen Surah, in which situations people can take an oath, 

why the Qur'an warns people about taking an oath, and why one does not take an oath. we will consider 

alternative methods that can be used other than oath to increase reliability. 

In addition, since the oath is a pattern of behavior used in social life, we will go down to its sociological 

dimension. Thus, we will discuss the harms of taking an oath unnecessarily and making it a habit, both to sacred 

values and to individual and social psychology. 

Keywords: The Holy Quran, Tafsir, Oath, Phenomenon, Sociology, 

GİRİŞ 

1.YEMİN ETME OLGUSUNUN KAVRAMSAL BOYUTU VE HAYATIMIZDAKİ YERİ 

Yemin, Lügatte “sağ el, sağ taraf, gerçek, ant, kuvvet, bereket” manalarına gelmektedir. Terim olarak ise bir 

kimsenin kararlılığını pekiştirmek ve başkalarını ikna etmek maksadıyla söz ve beyanını, Allah’ın ismini veya bir 

sıfatını zikrederek kuvvetlendirmesini ifade etmektedir. 
1
Kur’an ilimleri içinde yer alan “Yeminler,” Kur’an-ı 

Kerim’in eşsiz ve etkileyici üslûbunun önemli kavramlarındandır. Yemin, geçmiş toplumlarda olduğu gibi 

günümüzde de geçerliliğini ve inandırıcılığını korumaktadır. Günümüzde pek çok mahkemelerin duruşmalarında 

araç olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir makama atanan ya da yeni bir işe başlayan kimselerde yemin ederek 

göreve başlamaktadır. Dahası yeminli mütercimlik ve yeminli müşavirlik gibi farklı meslek statüleri de 

oluşturulmuştur. Görüldüğü gibi yemin günlük münasebetlerimizde ve yaşantımızda varlığını korumaktadır. 

Yeminin bu denli toplum hayatımızda yer alması, Kur’an-ı Kerim’in muhatabı olan insan için Kur’an-ı Kerim 

ifadelerinde sıkça kullanılmıştır. İslâmiyet’ten evvel ki Arapların sosyal hayatında da yeminin yeri çoktu. 

Kur’an-ı Kerim ise, Arapların sosyal hayatında alıştıkları bu ifadeleri muhafaza etmiştir. Allah Teâlâ gönderdiği 

âyetlerini bu yeminlerle te’yid etmiştir. Yemin gibi değişik edebî sanatlar kullanarak İlâhî hakikatleri te’kid ve 

te’yid etmiştir. Yemin her zaman bir şeyi te’yid etmek için değil; bazen de kendisi için yemin edilen şeyin kıymet 

ve önemine işaret etmek ve kadrini yüceltmek için ve dinleyenlerin o şeye karşı dikkatlerini çekmek için 

kullanılır. Kur’ân-ı Kerim’de 17 sûrenin başında kasem  yemin bulunmakta ve okuyucuların nazarı dikkatini 

daha başlangıçta çekmektedir. Bunlar; 37/Sâffât, 50/Kâf, 51/Zâriyât, 52/Tûr, 53/Necm, 68/Nûn, 77/Mürselât, 

75/Kıyâmet, 79/Naziât, 85/Burûc, 86/Târık, 89/Fecr, 90/Beled, 91/Şems, 92/Leyl, 93/Duhâ, 95/Tîn, 100/Âdiyât, 

103/Asr. Yemin konusunda modern eleştirilere bakarsak bunlardan şu amaçları çıkarırız. Birinci amaç, yemin 

ifadelerinin temel amacıdır. Bu da, yeminden sonra anlatılan hususun te’kîd edilmesidir. İkinci amaç, üzerine 

yemin edilen şeyin önemine işaret etmektir. Üçüncü amacı, yemine konu edilen hususların dikkatlice 

düşünüldüğünde insanı hidayete sevk edebilecek yönlere sahip olduğuna işaret edilmesidir. Bu amaç da te’kîd 

amacı ile paralellik arz etmektedir. Kur’an’da kullanılan yemin ifadelerinin büyük çoğunluğu kâinattaki düzene 

işaret etmektedir. Dolayısıyla bu ifadeler, kâinat düzeninin ardındaki ilahî kudrete işaret etmek için yapılmış 

                                                           
1
 “YEMİN” TDV İslâm Ansiklopedisi. (18 Aralık 2022) 
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yeminler olarak anlaşılmalıdır. 91/Şems 1-6 âyetlerindeki yeminler buna örnek olarak verilebilir. Yemin 

ifadelerinin dördüncü amacı, üzerine yemin edilen varlığın Allah nezdindeki değerine işaret edilmesidir. 15/Hicr 

76’da Hz. Peygamber’in hayatı üzerine yemin edilmesi buna bir örnektir. Beşinci amaç yemin ifadesiyle 

muhatabın duygularına hitap etmek, ona güven ve teselli vermektir. Örneğin bir süre vahiy kesildiğinde 

müşriklerin alayları üzerine Hz. Peygamber’in üzüntüye kapılmasından dolayı 93/Duhâ sûresi inzâl edilmiş ve bu 

sûrede önce yemin edilmiş, ardında da Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da!” denilerek onun bu üzüntüsü 

giderilmiştir. yaklaşımlarının genel anlamda başarılı olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu görüşler klasik 

dönemde de zikredilmiş olmakla beraber, bu düşünürlerde günümüzde daha sistemli ve detaylı olarak 

vurgulanmıştır. Diğer taraftan yemin konusunda geleneğimizde çok fazla eser te’lif edilmemiş olmasından 

kaynaklanan boşluk nedeniyle, çağdaş çalışmaları kendileri ile mukayese edebileceğimiz fazla örnek 

bulunmamaktadır. 

2.YEMİN ETME OLGUSUNUN TOPLUMDA OLUMLU YANSIMALARI 

İnsanların akılları ile birlikte duygularına da hitap ederek güven vermesi, getirdiği öğretilerin büyük 

fedakârlıklarla kabul edilip sahiplenilmesini sağlamıştır. Hakikatte İslam da maddi kuvvetin yaptırıcı gücü 

bulunmakla beraber asıl gücün manevi olduğu söylenebilir. Manevi güç, sağlam irade ile verilen öğretilere 

bağlanma hissi ve uygulama kabiliyeti verirken, toplum düzeninin sağlanmasına da önemli katkıda bulunur. 

Çünkü bu gücün neticesinde oluşan ahlakî davranışlar insanların dengeli hareket etmesini sağlar. Belirli kaide ve 

kuralları olan ahlaki davranışların kabul edilebilmesi bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Bir hareket veya 

davranışın ahlakî bir hüviyet kazanabilmesi için de belirli, düzenli kaide ve kuralların olması gerekir. Aynı 

şekilde bir davranış veya hareketin bir ahlak kaidesi olması için belli bir davranışın yapılmasını veya 

yapılmamasını tavsiye eder nitelikte olması gerekir. Yemin, genel ahlak kaideleri için belirlenen bu ilkeler 

açısından değerlendirildiği takdirde, belirli kaide ve kurallarının olduğu, bunun bir hareket ve davranışa 

dönüştüğü ve yemin eden şahısta ciddi bir takım his ve heyecan uyandırarak bağlılık duygusu oluşturulduğu 

görülmektedir. Öyle ki, insanlar verdikleri yeminlerin gereğini yerine getirmek için azami çaba göstermekle, 

bunun yerine getiremedikleri takdirde ahiretteki cezasından kurtulmak için bunun neticesinde belirlenen cezayı 

hayatta iken, kendi istekleri ile uygulamaktadırlar. İslam’da temin önemsenirken bu konuda olabilecek 

istismarların önüne geçmek için müminler ayrıca uyarılmıştır. Hadislerde ticaret ve günlük hayatta haksız kazanç 

elde etmek, yalanı örtbas etmek ve müminleri kandırmak için yemin eden kişilerin Allah’ın gazabına 

uğrayacakları, rahmetten pay alamayacakları belirtilerek müminler arasında bu konuda bir hassasiyetin oluşması 

amaçlanmıştır. Bu şekilde bir bilinç oluşturarak zihinlerde yeminin bir anlam ifadesi sağlanmıştır. Aksi takdirde 

de gerekli gereksiz yemine başvurulması halinde, ulaşılmak istenen gayenin kaybolacağına işaret edilmiştir. 

3. YEMİN ETME OLGUSUNUN TOPLUMDA OLUMSUZ YANSIMALARI 
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Kur'an'ı Kerim'de "Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiç birine itaat etme "
1
Kalem Suresi/10 denilmiştir. 

Sıkça yemin eden kişi; Sözüne Allah'ı şahit tutmuş, O'na karşı saygısızlık etmiş,  Kutsal değerleri 

yıpratmış, Toplumun nezdinde kendi saygınlığını zedelemiş olur. İnsan, yemin etmeye ihtiyaç 

hissetmeyecek derecede sözüne güvenilen ve çevresi tarafından böyle bilinen bir insan olmayı gaye 

edinmelidir. Yalan yere yemin eden kişi, Allah'ı yeminine şahid göstererek insanları kandırmak istediği 

için O'nun mukaddes adını istismar etmekte, O'na iftirada bulunmaktadır. Bu nedenle Hz. Peygamber, 

büyük günahların en büyüklerinden birinin de yalan yemin olduğunu söylemiştir. (Buharî, Edeb, 6). 

"Birbirinizi aldatmak için (yalan) yemin etmeyin, bu yüzden yere sağlam basan ayak sürçebilir ve Allah 

yolundan alıkoymanıza karşılık kötü bir azab tadarsınız. Bunun için size (ahirette de) büyük bir azab 

vardır" (Nahl, 94) âyeti, yalan yeminin cezasının ilahî azab olduğunu belirtmektedir. Bazı görüşlere göre 

lafzen Allah’ı şahit tutmadan “yemin ederim” demek gerçek mahiyette yemin manasına gelmez.  Fakat 

sadece yalanın getirdiği neticeler göz önünde bulundurulduğunda bile ne kadar kaçınılması gereken bir fiil 

olduğu anlaşılacaktır. 

4.ALLAH KUR'AN'DA YEMİN ETMİŞTİR 

Allah’ın üzerine yemin ettiklerine örnek olarak; 

 Sinâ dağına andolsun,2 Tin Suresi/2 

 Karanlık çöktüğü vakit geceye andolsun ki3, Duha Suresi/2 

 Yemin ederim şafağa,4 İnşikak Suresi/16 

 Tan yerinin ağarmasına andolsun,5 Fecr Suresi/1 

 Onu izlediğinde Ay'a andolsun,6  Şems Suresi/ 2 

Allah, bazen yeminle âyetlerini doğrulamış ve kuvvetlendirmiş; bazen de bir takım varlıkları yemin konusu 

yaparak bu varlıkların insanlık için değerine ve kıymetine işaret etmiş ve dikkatleri bu varlıklar üzerine 

çekmiştir. Konuya mânâ-yı ismiyle değil, mânâ-yı harfiyle bakmamız gerekiyor. Yani, Allah’ın üzerine yemin 

ettiği her şey, kendi başlarına değerli değil, Allah’ın yaratmış olması itibariyle yücedir, değerlidir ve kıymetlidir. 

Cenâb-ı Allah Kendi Zâtının yüceliğini bildirmek ve isim ve sıfatlarının tecellilerinin kemâlini ve eşsizliğini 

göstermek için varlıklar üzerine çeşitli şekillerde dikkatleri çekmiştir. Her şey Allah’ın kudretinin ve hilkatinin 

eşsiz şekilde tecellisi ve tasarrufu değil midir? Zatı Yüce olan Cenâb-ı Allah, eşsiz ve sayısız isim ve sıfatlarının 

eseri olan mevcudat üzerine yemin etmekle, aslında kudretinin ve hilkatinin muhtelif tecellilerine, dolayısıyla 

kudretinin azametine, hikmetinin kemâline, rahmetinin kuşatıcılığına, hilkatinin benzersiz güzelliğine yemin etmiş 

                                                           
1
 “Kalem Suresi 10. Âyet Tefsiri - Diyanet İşleri Başkanlığı” (Erişim 18 Aralık 2022). 

2
 Kur’an Yolu, (Erişim 18 Aralık 2022), el-Kalem 68/10. 

3
 el-Duha 93/2 

4
 el-İnşikak 84/16 

5
 el-Fecr 89/1 

6
 El-Şems 91/2 
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olmaktadır. Örneğin; Şems suresi 1-7. ayetlerinde, gök cisimleri, onların işleyiş mükemmelliği, insan ve onu 

yaratan üzerine yemin edilmiştir: “Ant olsun güneşe ve parıltısına. Güneşe uyduğu zaman aya. Güneşi açtığı 

zaman gündüze. Güneşi sararken geceye göğe ve onu bina edene. Yere ve onu döşeyene. Kişiye ve onu 

şekillendirene.” Evrenle ilgili bu ayetler bir taraftan gök cisimlerinin mükemmel işleyişini bildirmekte, diğer 

yandan bu varlıkları insanın yapamayacağını, o hâlde onların yaratıcısına inanması gerektiğini de 

vurgulamaktadır. Allah, üzerine yemin ettiği varlıklarla, dinleyenlerin dikkatlerini çekmiş ve onların üzerinde 

düşünmelerini sağlamıştır. Örneğin, güneşin her gün düzenli şekilde doğması, gece ve gündüzün canlılara hayat 

vermesi üzerine yemin edilmiştir. Gecenin dinlenme vakti kılınması ve semanın yıldızla süslenmesine dikkat 

çekilmiştir. İncir, zeytin gibi gıdaların lezzeti ve faydası üzerine yemin edilmiştir. İnsanın gündelik hayatıyla iç 

içe olan bütün bu varlıklar ve nimetlere yemin edilmekle ona, “Bu harika denge ve düzen nasıl sağlanabiliyor, bu 

lezzetler topraktan nasıl çıkabiliyor?” düşüncesini vermektedir. Allah, yukarıda belirtilen maksatları 

gerçekleştirmek için on yedi sureyi, farklı varlıklara yemin ederek başlatmıştır. Sure içerisinde de kendi ismi, 

Ka’be ve değişik varlıklar üzerine yemin etmiştir. Ayrıca, tevhit ve ahirette ceza ve mükâfatın kesinliği için de 

yemine yer vermiştir. Allah yeminlerle inanan kullarını, iman esasları, ahlaki ilkeleri kazanma ve hidayet 

konularında bilinçlendirmiştir. İnkârcı kullarını ise yeminler vasıtasıyla düşündürerek bu hususları kabul etmeye 

çağırmıştır. 

SONUÇ 

Yemin, İslam öncesi din ve medeniyetler de dâhil olmak üzere, inandırıcılığı artırmak, muhataba güven vermek, 

saygı ve hürmet oluşturmak, yapılan anlaşma ve akitlere kudsiyet katmak vb. saiklerle sık sık başvurulan bir 

yöntem olmuştur. Yörenin kültür birikiminin ve onu besleyen nedenlerin de etkisiyle yeminin farklı uygulama 

biçimlerinin de olduğu görülmektedir. Yemin edecek kişinin Allah isim ve sıfatlarından biriyle yemin 

edebileceğini, bunun dışında önceki kültürlerden kaynaklanan yemin yöntemlerine başvurmanın makbul 

olmayacağını açıklanmıştır. Yeminin işlevi; şahıslarda bilinç, kayıtlanma ve sorumluluk ahlakı oluşturması ve 

bunun davranışlar üzerindeki olumlu yansımalarıdır. Gereksiz yere başvurulan yeminlerde insan kutsal 

değerlerini yıpratmış toplumun nezdinde kendi saygınlığını zedelemiş olur. Allah, insanların ayetlere olan îmân 

ve güvenlerini temin etmek, verdiği haberleri kuvvetlendirmek, önemli varlıklar ve nesneler üzerinde tefekkürü 

teşvik etmek, önemli nîmetleri hatırlatmak; Kur’ân’ın, Kur’ân’ın verdiği haberlerin, kıyâmet gününün, âhiret 

gününün, öldükten sonra dirilişin, hesabın, cennetin ve cehennemin hak olduğu konusunda insanları iknâ etmek 

ve bunlarda muhtemel şüpheleri ortadan kaldırmak gibi hikmetlerle, âyetlerini yeminli ifadelerle takviye etmiştir. 
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CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARININ LUT KAVMİ KISSASI BAĞLAMINDA 
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Özet 

Bu makalemizde cinsel kimlik bozukluklarının ne olduğuna ve kısa bir tarihi tanımına değinilmiştir. İnsan 

fıtratına aykırı yönelmelere sebep oluşunu, Lut Kavmi kıssasındaki kimlik bozukluğu ile ilişkilendirerek 

mülahaza etmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Homoseksüel, Biseksüel, Hünsa, Lut Kavmi 

THE EVALUATION OF SEXUAL IDENTITY DISORDERS IN THE CONTEXT OF THE KISS OF 

LUT'S PEOPLE 

Abstract 

In this article, what gender identity disorders are and a brief historical definition are mentioned. It has been tried 

to consider the fact that it causes orientations contrary to human nature by associating it with the identity disorder 

in the story of the Tribe of Lut. 

Key Words: Homosexual, Bisexual, Hünsa, People of Lot 

Giriş 

1. Cinsel Kimlik Bozuklukları 

1.a) Tanım 

“Cinsel kimlik bozukluğu (gender identity disorder) Karşı cinsle güçlü, kalıcı özdeşim nedeniyle kendi 

cinselliğine karşı derin bir hoşnutsuzluk duyma. Başlangıcı çocukluk ve ergenliğe uzansa da rahatsızlık, klinik 

anlamda yetişkinlikten önce ortaya çıkmayabiliyor. Rahatsızlık; kişinin karşı cinsten olma isteği, karşı cinsin 

tipik duygu ve tepkilerine sahip olduğu konusundaki direnci, yanlış cinsiyetle doğduğu inancı,karşı cinsi 

istemenin eşliğinde, kafasının sürekli, kendi birincil ve ikincil cinsel özellikleriyle uğraşması gibi dışavurumlarla 

kendini belli ediyor”
1
. 

Sıklıkla erken çocukluk döneminde (ve her zaman ergenlikten önce) ortaya çıkan, kendi cinsiyetinden inatçı ve 

şiddetli bir rahatsızlık duyma ve karşı cinsten olmaya özlem duyma (ya da karşı cinsten olduğuna ısrar etme) ile 

belirli bir bozukluktur. İnatçı biçimde karşı cinsiyetin giysileri ve /veya etkinlikleri ile aşırı uğraşma ve kendi 

cinsiyetini reddetme bulunur. Bu bozuklukların göreceli olarak nadir olduğu düşünülmektedir ve çok daha sık 

görülen cinsiyet rolü davranışına yineleyici biçimde uymama ile karıştırılmamalıdır. Çocukluğun cinsel kimlik 

                                                           
1
 Rasim Bakırcıoğlu, “Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü”, (ts.), 255. 
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bozukluğu tanısı normal erkeklik ya da kadınlık özelliklerinden çok fazla sapma olmasını gerektirir; kızlarda 

hafif “erkek fatmalık” ya da erkeklerde “kızsı” davranışların olması yeterli değildir
1
. 

Cinsel kimlik bozukluğu bir diğer adıyla cinsiyet disforisi; kişilerin kendilerini hissettikleri cinsiyet ile biyolojik 

cinsiyetlerinin uyumlu olmadığını hissettikleri bir durumdur. 

Cinsel kimlik, kişinin kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamasını içerir. 

Cinsel yönelim ise kişinin partner seçimini belirler. 

Transseksüel kavramı ile eşcinsel kavramı ile karıştırılmamalıdır. Eşcinsel bir erkeğin partner seçimi yine bir 

erkek olur ve eşcinsel bir kadınında partner seçimi yine bir kadın olur. Eşcinsellik bir ilişkiyi ifade eder, 

transseksüellik ise kimlik kaygısını belirtir, cinsel yönelimi değil. Transseksüellik ise hissettiği cinsi kimlik ile 

cinsi bedeninin uyuşmaması şeklinde açıklanabilir. 

 “Birey yalnızca karşı cinse cinsel yakınlık duyuyor ise heteroseksüel, 

 Yalnızca kendi cinsine cinsel yakınlık duyuyorsa eşcinsel (homoseksüel) 

 Hem kendi cinsine hem de karşı cinse cinsel yakınlık duyuyorsa biseksüel olarak tanımlanabilir cinsel 

yönelimleri açısından. 

 Travesti, karşı cinsin davranış ve rollerini üstlenmekten haz alan bireyler iken, transseksüel bireyler ise, 

cinsiyetlerini değiştirmeleri, ruhsal ve bedensel olarak diğer cinsiyete sahip olmaları gerektiğini düşünen 

bireylerdir”
2
. 

Cinsel kimlik, cinsel rol davranışları ve cinsel yönelimler birbirleri ile bağlantılı olabilirler. Anne karnında 

gelişim esnasında gövde cinsel dönüşümünü yaparken beyin değişmeden dişi kalabiliyor ya da beyin dönüşüm 

yaparken gövde dönüşmeden dişi kalabiliyor. Transseksüel doğmuş kişiler üzerinde yapılan araştırmalar 

sonucunda beynin cinsiyetinin bedensel cinsiyet ile aynı olmadığı görülmüştür. Transseksüel kişilerin çoğu 

psikolojik sorunlar yaşıyor. 

1.b) Hünsa: 

Sözlükte “kırılmak, kırılıp bükülmek” mânasına gelen hanes kökünden “kadınsı davranışlar gösteren erkek” 

anlamında bir sıfat olup İslâm hukukunda, doğuştan hem erkeklik hem de dişilik organına sahip bulunan veya 

erkek mi kadın mı olduğu tesbit edilemeyen kişiyi ifade eder. İnsanlarda çok ender rastlanan bu yapısal bozukluk 

veya çift cinsiyetlilik (er dişilik) vücutta hem er bezleri hem de yumurtalıkların bulunması, dış üreme 

organlarının her iki cinse ait özellikler taşıması, hatta hücrelerin bazısında erkek bazısında dişi kromozom 

çiftlerinin görülmesi şeklinde ortaya çıkar. Başta ibadetler ve ahvâl-i şahsiyye olmak üzere fıkhın birçok alanında 

erkek ve kadınlar için farklı dinî ve hukukî hükümler sevkedildiğinden fıkıh literatüründe çift cinsiyetli veya 

cinsiyeti belirsiz kimsenin tanımı ve tâbi olacağı hükümler konusu ayrıntılı bir şekilde ele alınır. 

                                                           
1
 Berna Özsungur, “CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ VE CİNSEL KİMLİK BOZUKLUĞUNDA PSİKOSOSYAL DEĞİŞKENLER: GÖZDEN GEÇİRME”, (ts.), 

12. 
2
 “Cinsel Kimlik ve Yönelim”, Madalyon Psikiyatri Merkezi (blog) (Erişim 06 Aralık 2022). 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ahval-i-sahsiyye
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İslâmî öğreti ve gelenekte, erkek ve kadın olarak her cinsin kendine has özelliklerinin korunması ve kendi 

yönünde geliştirilmesi esas alınmış, kişinin kadınlık veya erkeklik özelliklerini tam olarak taşıdığı halde karşı 

cinse benzeme özentisi içine girmesi kınanmış, cinsiyet farklılığını koruyucu ve sağlıklı bir cinsî gelişmeyi temin 

edici bir dizi tedbir alınmıştır. Bundan dolayı Hz. Peygamber, kadına benzemeye özenen erkeklere (muhannes) 

veya erkeğe benzemeye özenen kadınlara lânet etmiş ve bu tipler için bazı yaptırımlar uygulamıştır (Müsned, IV, 

171; Buhârî, “Libâs”, 61-62; Ebû Dâvûd, “Libâs”, 30). Ancak bu tür ruhî-ahlâkî bozukluğun söz konusu kişilere 

farklı dinî ve hukukî hükümlerin uygulanmasını gerektirmeyeceği ve haklarında tabii cinsiyetleriyle ilgili 

hükümlerin geçerli olacağı açıktır. Buna karşılık bir kimsenin biyolojik olarak hem kadınlık hem de erkeklik 

özelliği taşıması veya cinsiyetinin belirsiz olması farklı bir durum olup çok ender rastlanan bu tür yapısal 

bozukluk İslâmî gelenekte tabii karşılanmış ve tâbi olacağı dinî ve hukukî hükmü belirleyebilmek için bazı 

kriterler kullanılması ve bazı uyarımların yapılması yoluna gidilmiştir. 

Fıkıh literatüründe hünsâ iki gruba ayrılarak incelenir. Birincisi, erkeklikle dişilik belirtilerine birlikte sahip 

olmakla beraber biri diğerine baskın olan, yani erkek veya kadın olduğuna kolayca hükmedilen ve “hünsâ-i gayr-

i müşkil” olarak adlandırılan kimsedir. Bunlar hakkında belirgin olan cinsiyetin hükümleri uygulanır. İkincisi, 

hangi cinsten olduğuna kolayca hükmedilemeyecek tarzda erkeklik ve dişilik organına birlikte sahip olan veya bu 

organlardan hiçbirini taşımayan kimse olup buna da “hünsâ-i müşkil” denilir. Hünsâ denilince genelde bu ikinci 

gruba giren kimseler kastedilir. Bunların “müşkil” olarak nitelendirilmesi de cinsiyetini ve dolayısıyla haklarında 

uygulanacak hükmü belirlemenin zorluğunu ifade içindir
1
. 

1.c) Tarihi 

Çok eskilere dayanan ve tıpta geniş tartışmalara neden olan, akıl almayacak yöntemlerle iyileştirilmeye çalışılan 

eşcinsellik modern zamanlarda artık bilim insanları tarafından bir hastalık olarak görülmemektedir. Son 35 

yıldır psikologlar, psikiyatrlar ve diğer ruh sağlığı uzmanları eşcinselliğin hastalık, ruhsal bozukluk 

veya duygusal bir sorun olmadığını onayladılar. İlk olarak 1973’te Amerikan Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu 

eşcinselliğin hastalıklar kategorisinden çıkartılmasına karar verdi. Karar, Amerikan Psikiyatri Derneği’nin bir yıl 

sonra (1974) yapılan yıllık genel kurulunda üyelerin çoğunluğu tarafından onaylandı. Amerikan Psikiyatri 

Derneği, 2006’da yapmış olduğu genel kurulunda söz konusu kararı tekrar ifade etti. Benzer şekilde 17 Mayıs 

1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO), eşcinselliği hastalıklar listesinden çıkardı. 1992’de bu karar, ICD-

10 (Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması) listesine resmen kaydedildi. 1994 tarihinden itibaren WHO üyesi 

tüm ülkeler yeni sınıflandırmayı kullanmaya başladı. Eşcinselliğin bir hastalık, bozukluk ya da eksiklik 

olmadığını, 3 farklı cinsel yönelimden birisi olduğunu ve doğuştan ya da 3 ile 4 yaşlarına kadar 

belirlenen, kişinin kendi seçmediği bir durum olduğu tıp bilim tarafından tespit edilmiş ve bu durum kabul 

                                                           
1
 “HÜNSÂ”, TDV İslâm Ansiklopedisi (Erişim 06 Aralık 2022). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1p
https://tr.wikipedia.org/wiki/Psikolog
https://tr.wikipedia.org/wiki/Duygu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerikan_Psikiyatri_Derne%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ki%C5%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim
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görmüş ve eşcinseller çoğu gelişmiş ülkelerde eşcinseller arası resmi evlilik dahil olmak üzere heteroseksüellerin 

sahip olduğu pek çok hakka kavuşmuştur. 

Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), 1973 yılında eşcinselliği, "Akıl Hastalıkları Teşhis ve İstatistikleri 

Klavuzu"ndan çıkarmıştır. Günümüzde APA'nın pozisyonu, objektif ve iyi planlanmış
 
bilimsel çalışmalar ve 

klinik literatür doğrultusunda eşcinselliğin insanların cinselliğinin "pozitif ve normal" çeşitlerinden biri 

olduğudur APA'ya göre eşcinselliğin geçmişte bir akıl hastalığı olarak görülmesinin nedeni, akıl sağlığı alanında 

çalışan profesyonellerin ve toplumun bu konuda taraflı şekilde bilgilendirilmiş olmasıdır. 

1 Ocak 1993 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) eşcinselliği "Uluslararası Hastalıklar Sınıflandırması"ndan 

çıkarmıştır. ICD-10 maddesi "cinsel yönelim, tek başına, bir rahatsızlık/hastalık olarak kabul edilemez" 

şeklindedir
1
. 

2. Kur’an’ı Kerimde Lut Kavmi Kıssasında Geçen Cinsel Kimlik Bozukluğu 

“Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi yedi yerde ismen zikredilen Lût’un İbrâhim’in tebliğini kabul ettiği (el-Ankebût 

29/26), onunla birlikte bereketli ülkeye ulaştırıldığı (el-Enbiyâ 21/71), peygamberlerden olduğu (es-Sâffât 

37/133), diğer peygamberler gibi âlemlere üstün kılındığı (el-En‘âm 6/86), ona hüküm ve ilim verildiği, 

sâlihlerden olduğu ve ilâhî rahmete kabul edildiği (el-Enbiyâ 21/74-75) bildirilmektedir. Tevrat’ta iddia edildiği 

gibi Lût, amcası İbrâhim’in çobanlarıyla kendi çobanları arasında çıkan bir anlaşmazlık üzerine ve mümbit 

toprakları tercih ettiği için değil peygamber olarak görevlendirilip gönderildiği için (es-Sâffât 37/133) Sodom’a 

gitmiştir. Kavmine Allah’a karşı gelmekten sakınmalarını, kendisine itaat etmelerini, kadınlar yerine erkeklerle 

beraber olmalarının büyük ahlâksızlık ve günah olduğunu bildirmiş, bundan vazgeçmelerini istemiştir. Kavmi ise 

işlerine karışmaya devam ettiği takdirde sürgün edileceğini söylediği gibi, “Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit 

ettiğin azabı getir” diye kendisine meydan okumuştur. Bunun üzerine Lût onların yaptıklarının vebalinden 

kendini kurtarması için Allah’a dua etmiştir (el-A‘râf 7/80-81; eş-Şuarâ 26/160-166; en-Neml 27/54-55; el-

Ankebût 29/28-30). Lût’un duasını kabul eden Allah ahlâksız kavmi helâk etmek üzere Cebrâil, Mîkâil ve İsrâfil 

oldukları nakledilen üç meleği görevlendirir (Fîrûzâbâdî, VI, 56). Melekler genç ve yakışıklı birer erkek 

sûretinde önce Hz. İbrâhim’e gelip İshak’ın doğumunu müjdelerler, ayrıca Lût kavmini helâk etmek üzere 

geldiklerini haber verirler (Hûd 11/69-70; el-Hicr 15/57-58; el-Ankebût 29/31). İbrâhim, Lût’un onlarla beraber 

yaşadığını hatırlatarak helâkin biraz tehiri ve inananların kurtulması konusundaki temennilerini Allah’ın 

elçilerine tekrarlar (Hûd 11/74). Hz. İbrâhim’in meleklerle konuşmasının ayrıntıları Kur’an dışı İslâmî 

kaynaklarda yer almaktadır; benzer bir konuşma Tevrat’a göre Tanrı ile İbrâhim arasında geçmiştir. Hz. İbrâhim 

meleklere, içinde 400 mümin bulunan bir yeri helâk edip etmeyeceklerini sorar ve oranın helâk edilmeyeceği 

sözünü alır. Ardından rakamı kademeli bir şekilde ona kadar indirir, fakat orada on mümin bile yoktur (Taberî, 

                                                           
1
 “Eşcinsellik”, Vikipedi, 07 Eylül 2022. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Evlilik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerikan_Psikiyatri_Birli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
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Târîḫ, I, 153; Fahreddin er-Râzî, XVIII, 29-30; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 119). Bunun üzerine melekler azap 

emrinin geldiğini, fakat Lût’un ve ailesinin kurtulacağını bildirirler (Hûd 11/76; el-Ankebût 29/31-32). 

Melekler Lût’un yaşadığı yere gelince Lût daha önce hiç görmediği bu yabancıları evinde misafir eder. Bir 

taraftan da kavminin yapacağı kötülüğü düşünerek içi daralır (Hûd 11/77). Misafirlerden haberdar olan halk 

toplanıp evi kuşatır ve misafirlerin kendilerine teslim edilmesini ister. Lût kendisini misafirlerin yanında rezil 

etmemelerini, isterlerse kızlarıyla evlenebileceklerini, ancak misafirlerden vazgeçmelerini söyler. Fakat onlar 

Lût’a, başkalarının işine karışmaktan ve yabancıları evine almaktan kendisini menettiklerini hatırlatarak 

isteklerinde ısrar ederler. Lût, “Keşke size karşı koyacak gücüm olsaydı” diyerek sıkıntısını dile getirir (Hûd 

11/77-80; el-Hicr 15/67-71). Bunun üzerine melekler Allah’ın elçileri olduklarını, kavminin kendisine ve ailesine 

zarar veremeyeceğini, geceleyin şehri terketmesini, sabaha yakın azabın geleceğini, karısı dahil kavminin helâk 

edileceğini bildirirler (Hûd 11/81). Öte yandan dışarıda evi kuşatan ve içeri girmeye uğraşan halkın gözlerini kör 

ederek (el-Kamer 54/37) onları evin çevresinden uzaklaştırırlar. Lût ve ailesi şehirden çıkar, sabaha karşı da 

şehrin altı üstüne getirilir, üzerlerine balçıktan pişirilmiş, kat kat taşlar yağdırılır ve Lût’un kavmi karısıyla 

birlikte helâk edilir (el-A‘râf 7/83-84; Hûd 11/81-83; el-Hicr 15/65, 73-74; el-Kamer 54/37-39; et-Tahrîm 66/10). 

Kaynaklarda, Lût’un yaşadığı yer ve çevresinin altının üstüne getirilmesi sebebiyle “mü’tefikât” diye 

adlandırıldığı belirtilmektedir (Taberî, Câmiʿu’l-beyân, XII, 97-98). 

Lût’un ısrarla misafirleri isteyen kavmine kızlarıyla evlenmelerini teklif etmesi, onların cinsî sapıklığı bırakarak 

kavminin kızlarıyla evlenmeleri veya kendisinin evli olmayan kızlarını nikâhlamaları şeklinde 

yorumlanmaktadır. Çünkü kavminin yaptığını kötülük ve pislik olarak niteleyen Lût ailesi ahlâksız kavmi 

tarafından alay maksadıyla “temiz kalmak isteyen insanlar” olarak takdim edilmekte (en-Neml 27/56), diğer 

taraftan gayri meşrû ilişkileri bırakıp kızlarla evliliği tavsiye eden Lût bunun kendileri için daha temiz olduğunu 

belirtmektedir (Hûd 11/78). 

Hadislerde Lût’un Hûd sûresinde yer alan temennisiyle (11/80) Lût kavminin yaptığı kötülüğü işleyenlere 

Allah’ın lânet edeceği ve onların öldürülmesi gerektiği bildirilmektedir (Müsned, I, 217, 300, 309; Buhârî, 

“Enbiyâʾ”, 11, 15, 19; Müslim, “Feżâʾil”, 152, 153). Lût ve kavmiyle ilgili olarak Kur’an ve hadis dışındaki 

İslâmî kaynaklarda yer alan çeşitli rivayetler (Sa‘lebî, s. 80) çoğunlukla yahudi kaynaklarındaki bilgilere 

dayanır”
1
. 

Lut Peygamber’in kıssasında gördüğümüz cinsel kimlik bozukluğu karşı cinsi bırakıp kendi cinsinden olana 

yaklaşmak olarak görmekteyiz.Oysa kıssada da anlatıldığı gibi fıtrata uygun olan kadınlarıyla aile olmalarıdır. 

Onlar kadınları bırakıp erkeklere yönelmişlerdir. 

Lut kavminin helakına da erkeklerle beraber olmaları sebep olmuştur. Lut Peygamber kavmine bu davranışlarının 

büyük günah olduğunu ve bundan vazgeçmelerini söylemiştir.Onlar bu uyarıya rağmen davete icabet etmeyip 

                                                           
1
 “LÛT”, TDV İslâm Ansiklopedisi (Erişim 06 Aralık 2022). 
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ahlaksızlıklarına devam etmişler ve helak olanlardan olmuşlardır.Burada dikkatimizi çeken en önemli husus 

günümüzde bir sapıklıktan ziyade yönelim veyahut tercih olarak tanımlanan kişinin kendi cinsinden hoşlanmasını 

ve eş olarak kendi cinsinden birisini tercih etmesini ifade eden homoseksüellik bir kavmin helak olma sebebidir. 

Lut kavmi kadınlarını bırakıp erkeklerle beraber oldukları için helak olmuştur. 

“Kur’an’ı Kerim’de “Allah’ın yaratışını (fıtratı)”bozanlar şeytanın dostu olup hüsrana uğrayanlar olarak 

nitelendirilrler(Nisa, 4/119). Yine, Hz. Peygamber kadına benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye 

çalışan kadınlara lanet etmiş
1
 ve bu tipler için bazı yaptırımları yürürlüğe koymuştur

2
. Bu yüzden çağdaş fıkıh 

bilginleri, klinik olarak kendisine cinsel kimlik bozukluğu tanısı konulmuş olan kişilerin cinsiyet değiştirme 

amaliyatlarına cevaz vermemişlerdir. Bu tür haller klinik açıdan psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar olarak 

görüldüğünden psikoterapik ve endokrinal yollarla tedavi edilmeleri daha uygun görülmüştür”
3
. 

Sonuç 

Cinsel kimlik bozuklukları insanlık tarihinin en sapkın davranışına götürmüş erkekler kadınlarını bırakıp 

erkeklere yönelmiş ve Lut kavmi kıssasında gördüğümüz gibi helak olmuşlardır.İnsan erkek ve kadın olmak 

üzere yaratılmıştır bunun aksine üçüncü bir cinsiyet yoktur.Aksi takdirde Allah’ın yaratmasından farklı bir cinse 

bürünmeye çalışmak fıtrata aykırı olduğu Nisa suresi 119. Ayette Allah’ın yarattığı fıtratı bozanların şeytanın 

dostu olduğu ve hüsrana uğrayanlar olarak ifade edilmişken bu kimlik karmaşasında olan insanların tedavi 

olmasını bırakıp bu bir varoluştur diyerek kabullenmelerinin doğru olmadığını görmekteyiz. 

Günümüzde dünya üzerinde bu sapkınlık örneğini meşru gören ve evlenmelerine imkan tanıyan kanuni 

düzenlemeler yapan ülkeler mevcuttur.Bbc’nin aktardığı bir haber aynen şöyle: “Dünyadaki LGBTİ+ bireyler 

için 1 Nisan 2001 gece yarısı, en önemli dönüm noktalarından biri oldu. O gece saat 00:00'ı gösterdiğinde 

Hollanda'da eşcinsel evlilikler yasallaştı
4
.” Dönemin Amsterdam Belediye Başkanı Job Kohen tarafından gece 

yarısından sonra nikahları kıyılan Helene Faasen-Anne Marie Thus, Ton Janse-Louis Rogmans ve Dolf Pasker-

Geert Kasteel çiftleri, kendi cinsinden biriyle resmen evlenen kişiler olarak tarihe geçtiler. 

Aradan geçen 20 yılda Hollanda'da kendi cinsinden biriyle evlenen çiftlerin sayısı 20 bini buldu. Ancak Hollanda 

artık LGBTİ+ hakları açısından "öncü ülke değil". 

Liberal sol eğilimli Demokratlar 66 Partisi (D66) Milletvekili Boris Dittrich'in 1994 yılında gündeme taşıdığı, 

eşcinsel evliliğin yasallaşması önerisi, başta muhafazakarlar olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekti.Ancak 6 

yıl süren ısrarlı kampanya sonucu Dittrich'in çabası karşılığını buldu ve 1 Nisan 2001'de Hollanda eşcinsel 

evlilikleri tanıyan ilk ülke oldu. 

                                                           
1
 el- Buhari, Libas, 61-62; Ebu Dâvûd, Libas, 30. 

2
 el- Buhari, Libas, 61; Muslim, Selâm, 62. 

3
 Talip Türcan vd., İslam Hukuku(Ankara:Grafiker Yayınları, 2016)4/779-780 

4
 BBC News Türkçe(bbc),”Haberler”(Erişim 4 Aralık 2022). 
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Yukarıda BBC’nin haberindede gördüğümüz gibi Hollanda eşcinsel evliliği kanunla korunur hale getirmiştir.Biz 

Müslüman olarak Kur’an ışığında hareket eden onun emir ve yasaklarına uyarak söyleyebiliriz ki bu sapkınlıktır 

ve aile kurumunu ortadan kaldırmak için insanın fıtratını bozan aşırılıktan başka bir şey değildir.Bu sapkınlığın 

normal karşılanması ve saygı duyulması gereken bir husus olması tarafımızca mümkün gözükmemektedir. 

 İnsanlarda çok ender rastlanan bu yapısal bozukluk veya çift cinsiyetlilik (er dişilik) vücutta hem er bezleri hem 

de yumurtalıkların bulunması, dış üreme organlarının her iki cinse ait özellikler taşıması, hatta hücrelerin 

bazısında erkek bazısında dişi kromozom çiftlerinin görülmesi şeklinde ortaya çıkar.Bunlar doğuştan gelen 

yapısal bozukluktur. Ancak karşı cinsi bırakıpda hemcinsinden hoşlanmak bu psikolojik bir rahatsızlık olduğu 

için tedavi edilme yoluna gidilmelidir.Ancak günümüz şartlarında bu bozukluklar LGBT dernekleri tarafından bir 

varoluş olarak lanse edilip sıkıntıyı kişilere kabullendirip sapkınlığın daha uç noktalara gitmesine sebep 

olmaktadırlar.Her kimlik kargaşası yaşayan birey sapkın olacak demek doğru olmayacağı gibi bu karmaşaya 

duyulan kabullerde bu karmaşaları toplumsal ciddi bozukluklara götürmektedir.Örneğin; Eş Cinsel evlilik yapan 

bireylerin çocuklarının olması tıbben mümkün olmuyor.Çocuğu olmayan ve üremeye engel olan bir birliktelikte 

toplumu kısırlaştırmaya insan yaşantısını kabul edilemez boyutlara getirmektedir. 

Bu tür cinsel kimlik bozukluğundan kaynaklanan sapkın cinsel yönelmeler Lut Kavmi kıssasında helak olan 

kavimle aralarında hiçbir fark yoktur.Müslüman bir bireyin bu sapkın insanlara saygı duyması bu insanların 

toplum tarafından normal karşılanması insan neslini helake yok olmaya götürmektedir. Bu çalışmada kimseyi 

ötekeleştirmek için değil sapkınlığa sebep olan bozuklukları Lut kavminde helak olan kavmin sapkınlıkları ile 

ilişkilendirerek değerlendirmeye çalıştık.Eş cinsel birliktelikler İslamla bağdaşmayan sapkınlıktan ibaret 

olduğunu düşünmekteyiz. 
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ÖZET 

Bu çalışma da amaç, alışveriş merkezlerinde düzenlenen etkinliklerin incelenmesi, bölgelere göre talep edilen 

etkinlik türlerinin farklılaşması ve bunların karşılaştırılmasının yapılmasıdır. Teknolojik gelişmeler, bilgi 

akışındaki hızlı artış ve rekabetin güçlenmesi ile birlikte dünya küresel bir hale dönüşmüştür. Bu küreselleşme ile 

birlikte toplumların yaşam standartları ve şekillerinde değişimler meydana gelmiştir. Tüketim odaklı toplum 

yapısı modeli oluşmaya başlamıştır. Küreselleşme insanların günlük yaşamını da etkilemiştir. Üretimden çok 

tüketime, faydadan çok imaja ve emekten çok hizmete önem vererek tüketim anlayışını da değiştirmiştir. 

Küreselleşmenin sonucunda değişen üretim ve tüketim biçimleri ile birlikte insanların alışkanlıkları da değişim 

göstermiştir aynı zamanda tüketim mekanları tercihleri de farklılaşmıştır. Alışveriş merkezleri de kapitalizmden 

sonra hızlı bir şekilde yeni tüketim mekanı olarak benimsenmiştir. Bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve en 

iyi şekilde zaman geçirmelerini sağlamak istedikleri mekanların da başında gelmektedir. Alışveriş merkezleri 

ihtiyaç gidermenin yanı sıra insanlara eğlence hizmetlerinin de sunulduğu bir ortamdır. Günümüz de internet ve 

e-ticaret faaliyetlerinin gelişimi ile tüketiciler çevrimiçi satın alma ve ihtiyaçlarını masa başında bile giderebilme 

olanağına sahip olmalarına rağmen alışveriş merkezleri tercih edilebilirliğini korumaktadır. Sürekli farklılık 

arayan tüketiciler için alışveriş merkezlerinde düzenlenen etkinlikler oldukça çekim gücü yüksek aktivitelerdir.        

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Alışveriş, Tüketim,  

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the activities organized in shopping centers, to differentiate the types of 

activities demanded according to the regions and to compare them. With the technological developments, the 

rapid increase in information flow and the strengthening of competition, the world has turned into a global one. 

With this globalization, changes have occurred in the living standards and styles of societies. A consumption-

oriented social structure model has begun to emerge. Globalization has also affected people's daily lives. It has 

also changed the understanding of consumption by giving importance to consumption rather than production, 

image rather than benefit, and service rather than labor. As a result of globalization, the habits of people have 

changed along with the changing production and consumption styles, and at the same time, the preferences of 

consumption places have also changed. Shopping centers have also been quickly adopted as a new consumption 

space after capitalism. It is one of the places where individuals want to meet all their needs and spend their time 

in the best way possible. Shopping centers are an environment where entertainment services are offered to people 
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as well as meeting their needs. Today, with the development of internet and e-commerce activities, although 

consumers have the opportunity to buy online and meet their needs even at the desk, shopping centers remain 

preferable. For consumers who are constantly looking for difference, the events held in shopping centers are 

highly attractive activities. 

Keywords: Globalization, Shopping, Consumption 

GİRİŞ 

Alışveriş merkezleri büyüklü, küçüklü mağazaların kişilerin ihtiyaçlarını gidermeleri için bir arada toplandıkları 

büyük bir yapı olarak bilinmektedir. İhtiyaç gidermenin yanı sıra aynı zaman da insanların sosyal aktivitelerine 

de ev sahipliği yapan bir alandır. Toplanma, buluşma, kimi zaman da bir etkinliğin içinde bulunma gibi birçok 

olayı da alışveriş merkezlerin de gerçekleştirebilmekteyiz. Bir film izlemek için sinemaya gitmek ya da dışarıda 

bir akşam yemeği yemek için de yine alışveriş merkezleri insanların oldukça tercih ettikleri alanlardır. 

Etkinlikler, birbirine benzeyen alışveriş merkezlerini ayırmaya yarayan en önemli etkenlerdir. Bu özellik 

insanların tercih sebepleri listesinde mutlaka bulunur. Alışveriş yapmaya gelen yetişkinlerin çocuklarını güvenle 

teslim edecek bir alanlarının bulunmasının yanı sıra çocukların da tercih edeceği ve tekrar katılım sağlamak 

isteyeceği bir etkinliği gerçekleştiriyor olması ile aileler rahatça alışveriş yaparken çocukları da sevdikleri bir 

etkinliğe katıldıklarından ailelerin akılları çocukların da olmayarak rahat hareket edebilir durumda olacaklardır. 

Aynı şekil de yetişkinler örneğin bir alışveriş merkezin de sevdikleri bir yazarın söyleşi etkiliği olduğun da o gün 

alışveriş yapma ihtiyaçları bulunmasa da o alışveriş merkezi’nde bulunacaklardır ve etkinlik alışveriş 

merkezi’nin tercih edilmesini sağlayacaktır. Alışveriş merkezlerinde yapılan etkinliklerle birlikte ülkemiz de 

rekreasyon kavramı tanınmaya başlanmıştır. Piyasada kalıcı olabilme, tüketicinin memnuniyeti ve yeni tüketici 

edinme gibi amaçları olan tüm firmalar artık rekreatif etkinliklerin önemini anlamış olup gerek firma olarak 

gerekse bulundukları alışveriş merkezlerinin düzenledikleri etkinliklerle bunları sağlayabilmektedir. Alışveriş 

Rekreasyonu” olarak tanımlanan bu kavram gün geçtikçe bilinmekte bu sayede hem rekreasyon tanınmakta hem 

de etkinlik düzenleyen alışveriş merkezleri diğerlerine göre daha çok ön plana çıkmakta ve tercih edilen 

olmaktadır. Boş zaman, uzun süreli boş zamanlar ve kısa süreli boş zamanlar olarak iki ana grupta ele alınabilir. 

Buna göre uzun süreli boş zamanlar; çocukluk dönemi boş zamanları, yılık izin boş zamanları ve emeklilik 

dönemi boş zamanlarından oluşmaktadır. Kısa süreli boş zamanlar ise; iş günü sonu (akşamüstü) boş zamanları, 

hafta sonları ve kısa süreli tatillerden oluşmaktadır (https://tr.wikipedia.org/wiki/Serbest_zaman). 

Boş zamanın üç temel fonksiyonu vardır; 

 Dinlenme fonksiyonu 

 Eğlenme fonksiyonu 

 Gelişim fonksiyonu (Karaküçük,S; 1999) 

Rekreasyon Yönetimi  Kavramı  
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Bireylerin boş zamanların da eğlence ve tatmin dürtüleri ile gönüllü katıldıkları etkinliklerin tümüdür. İnsanların 

çalışma zamanı ve fizyolojik zorunluluklarını yerine getirdikleri zamanların dışında kalan, kendi özgür iradeleri 

ile hiçbir zorunlulukları olmadan, fiziksel, psikolojik ve mental açıdan rahatlama, dinlenme, eğlenme vb. 

duyguları yaşamak için katıldıkları faaliyetler bütünüdür (Hacıoğlu, Gökdeniz ve Dinç, 2017). 

Rekreasyon Yönetimine Duyulan İhtiyaç 

Gelişen teknoloji, sanayileşme ve çalışma şartlarının gün geçtikçe yoğunlaşması ile birlikte rekreasyon 

yönetimine duyulan ihtiyaç neredeyse zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bireylerin fiziki ve mental olarak 

yorulması,  sürekli bir koşuşturma içinde olması, yoğun çalışma saatleri gibi birçok etken bireyin rekreasyon 

yönetimine duyduğu ihtiyacı belirtmektedir.  

Boş zamanın etkili ve verimli halde kullanılmasının önemi; “insanların boş zamanlarını kendilerini tatmin edici 

ve yenileyici aktivitelerde bulunarak geçirmesi” olarak tanımlanan rekreasyon kavramını önemli ve gerekli hale 

getirmiştir (Kızanlıklı, 2014). 

Alışveriş Merkezlerinin Tercih Edilme Sebepleri Nelerdir ?  

Gerek insanların ihtiyaçlarının sürekli değişerek artması gerekse de sosyal yaşama katılma istekleriyle birlikte 

alışveriş merkezleri her geçen gün daha çok ziyaretçi almaktadır. Birbirinden farklı onlarca mağazanın tek bir 

çatı altında toplanması insanların kolay alışveriş yapabilmesini de sağladığından yine çekici bir özelliktir. İkinci 

bir tercih nedeni olarak da sosyalleşme faktörü ön plana çıkmaktadır. İnsanlar boş zamanlarını geçirmek için, bir 

akşam yemeği yemek için, bir tiyatro gösterisi izlemek için ya da çocuklarının iyi vakit geçirmelerini sağlamak 

için de yine alışveriş merkezlerini tercih ederler. 

Yapılan bir araştırmaya göre alışveriş merkezlerini çekici kılan 7  sebep şu şekilde sıralanmıştır ; 

 İhtiyaç duyulan tüm mağazaların bir arada bulunması 

 Sinemalar 

 Hava olayları ve ısının etkin olmaması ( kapalı alışveriş merkezleri için) 

 Çocuklar için güvenli ve büyük bir eğlence alanı olması 

 Çekilişler ve kampanyalar 

 Otopark sorununun olmaması  

 Yemek katı cazibesi  

Tüketiciye, ihtiyaç duyduğu çok çeşitli ürünlere tek bir mekan da erişebilme imkanı sunan alışveriş merkezleri, 

farklı ihtiyaçları karşılayan ürünlerin satıldığı perakende mağazalarının bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. 

Alışveriş merkezleri, ziyaretçilerine sadece ihtiyaç duyduğu birçok ürünü tek bir mekanda sunmakla kalmaz, 

onlar için alışverişi zevk haline getirmek ve kişisel veya ailecek hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için türlü 

aktiviteler de hazırlar (https://fundalina.com/alisveris-merkezlerini-cekici-kilan-7-sebep/). 

Alışveriş Merkezi Ve Rekreasyon Yönetimi  İlişkisi
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Rekreasyon aslında bir alışveriş çeşidi de olarak karşımıza ‘Rekreasyonel Alışveriş’ olarak çıkmaktadır. 

Alışverişin bir türü olan bu tür bazı kaynaklar da şöyle açıklanmaktadır; Kişilerin boş zamanların da yenilenmek 

ve eğlenmek için yaptıkları alışveriş olarak tanımlanır. Bu terim ile ilişkisi olan ‘alışveriş keyfi (shopping 

enjoyment) kavramı da bazı kaynaklar da vurgulanmaktadır. Aralarında ki önemli ilişki, rekreasyonel alışverişin 

eğlenceyle bütünleşmiş olmasıdır. Rekreasyonel alışveriş sosyal güdülerle ilgilidir ve bir şeyler satın almanın 

dışında daha çok deneyim elde etmek, zevkli bir süreç geçirmek için yapılır (Backström, 2011). Her ne kadar 

rekreasyonel alışveriş eğlence ile ilişkilendirilse de, çok boyutlu bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. 

Rekreasyonel alışverişin boyutları vardır. Bunlar ; görev alışverişi (mission shopping), pencere alışverişi 

(window shopping) ve ruh hali alışverişi (mood shopping)’dir (Guiry, 1999). 

Görev Alışverişi (Mission Shopping) 

Belli bir ürünü almak için plan yapmak anlamına gelmektedir. Bu tür söz konusu olduğunda tüketiciler belli bir 

amaca sahiptirler ve rekreasonel alışveriş faaliyeti bu amacı gerçekleştirmek için yapılır (Çağlar, 2012).                                                        

 
 Pencere Alışverişi (Window Shopping) 

Akıl da herhangi bir ürün olmaksızın mağazaya gidip oradan ürünün seçilip alınması demektir. Dikkatleri çeken 

bir ürün olduğunda satın alma eğilimi içindedirler. Plansız satın alma işlemi gerçekleştirirler. 

Ruh Hali Alışverişi (Mood Shopping) 

Tüketicinin üzüntülü, stresli yada sıkıntılı olduğu dönemler de yaptığı alışveriş türüdür. Amaç bu ruh halinden 

çıkmak istemektir. Toplumsal ve sosyal bir olgu olarak rekreasyon toplumdaki tüm değişim ve gelişimlerden 

birinci derecede etkilenmektedir. 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkan rekreasyon ve boş zaman kavramları 

şehirlerin yeniden planlanmasında etkisi olan kavramlardır. Rekreasyon kavramıyla ortaya çıkan rekreasyonel 

aktivite (sinema, tiyatro gibi kültürel aktiviteler, spor aktiviteleri, kafe, restoran gibi sosyal birlikteliğin ve sosyal 

ilişkilerin yaşandığı aktiviteler, parklar..) ile günümüzde hızla gelişen bir endüstrinin lokomotifi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. (Aktaş, 2009). Destekleyici aktiviteler olarak rekreasyonel aktiviteler alışveriş merkezlerinde sosyal 

ilişkilerin oluşumu için bireylerin buluşması ve birlikte zaman geçirmesi için gerekli motivasyonu sağlayan 

mekanların oluşumuna da katkı sağlamıştır (Altınay, Bilgimöz, 2015). Restoran, kafe, spor aktiviteleri, konferans 

salonları, sergi alanları ve çeşitli servis aktiviteleri ile rekreasyonel mekanlar, içinde bulundukları komplekslere 

sağladıkları ekonomik katkının yanı sıra mekan kullanıcılarına sağladıkları birlikte olma ve sosyalleşme 

olanakları sayesinde de günümüzde alışveriş merkezleri için vazgeçilmez olmuşlardır (Shields, 1992).
 
Alışveriş 

merkezleri içerisinde bulunan alışveriş dışı işlevler, çoğunlukla alışveriş mekanları ile bütünleşmeyecek biçimde 

farklı katlarda konumlandırılırlar. Bu planlama ile bir yandan yapıya daha fazla kullanıcı çekmek ve yapı 

içerisinde daha uzun süre kalmalarını sağlamak için merkezi daha fazla işlevle donatırken, diğer yandan da 

dikkatin sürekli alışverişin üzerinde kalmasını sağlamak amaçlanmıştır (Birol, 2005). 
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Alışveriş Merkezlerinde Yapılan Etkinlikler 

Alışveriş merkezleri sadece tüketici ihtiyacını karşılamak için değil aynı zamanda tüketiciye her anlamda doyum 

sağlamak için de tercih ettikleri mekanlardır. Daha da çekici olması adına her yıl etkinlikler düzenlerler. Bu 

etkinlikler alışveriş merkezinin canlı kalması ve hareketliliğini koruması adına çok önemli organizasyonlardır. 

Genel de sonunda katılımcılara ödül verilen etkinlikler oldukça ilgi çekicidir. Özel günler de mağazaların 

indirimleri ile birlikte alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikler de yine tüketici için bir çekim kaynağıdır 

(Reekie, 1992). 

Marmara Bölgesi Etkinlik Dağılımları 

 

Seçilen 3 alışveriş merkezin de yapılan ya da yapılması planlanan etkinlikler ele alındığında Marmara bölgesi 

tüketicilerinin ve alışveriş merkezlerinin etkinlik planlayan departmanlarının etkinlik tercihlerinin görsel ve 

işitsel etkinlikler yani konser, festival gibi türler olduğu oraya çıkmıştır. Örneklem alışveriş merkezleri ele 

alındığında en çok tercih edilen etkinliğin konser etkinliği olduğu görülmüştür. En az tercih edilen etkinlik ise 

sergi etkinliğidir. (Ele alınan veriler 2019 yılı tamamı, 2020 yılı ve ilk 9 ayı) 

Ege Bölgesi Etkinlik Dağılımları 

 

İncelenen 1 alışveriş merkezi dışında veri elde edilememiş olup elde edilen verilerden ise ortaya çıkan grafik 

yukarıdaki gibidir. Alışveriş merkezlerinde düzenlenen aktivitelerden %19’u çocuk atölyesi etkinlikleri, %14’ü 

yetişkin atölyesi etkinlikleri, yine aynı oranda %14 konserler, %13 çocuk tiyatroları ve yine aynı oranda 

yarışmalar, festivaller, galalar ve müzikaller olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

 

 

 

Akdeniz Bölgesi Etkinlik Dağılımları 

KONSER 

TİYATRO 

ÇOCUK 

ATÖLYE 

ÇOCUK ATÖLYE 

YETİŞKİN ATÖLYE 

KONSER 

ÇOCUK TİYATRO 

YARIŞMA 

FESTİVAL 

GALA 
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 Bölgesel dağılımlar ele alındığında Akdeniz bölgesinde seçilmiş üç alışveriş merkezinden geçmiş veriler 

incelenmiştir. Örneklem alınan bu merkezlerin ikisinde etkinlik sayıları yok denecek kadar az iken birinde tüm 

bölgeye yetecek kadar çok etkinlik düzenlenmekte olduğu görülmüştür. Bölgesel dağılım da bir orantısızlık 

olduğu kanaatine varılmıştır. 

      

 

 

 

 

 

Bölge genelinde ele alınan 3 örneklem alışveriş merkezinin genel toplam grafiği yukarıda gösterildiği şekildedir. 

En çok tercih edilen etkinliğin atölye etkinlikleri olduğu görülürken bölge halkının tiyatro etkiliğini ne yazık ki 

senede bir kez tercih ettiği görülmüştür. Bunların dışında bölgede toplam da 14 alışveriş merkezi daha 

bulunmakta olup ele alınan örneklem merkezler en büyük üç merkezdir. 

Karadeniz Bölgesi Etkinlik Dağılımları 

 

Bölgesel dağılımlar incelendiğinde Karadeniz bölgesinde seçilmiş üç örneklem alışveriş merkezinin etkinlik 

verileri ele alınmıştır. Genele bakıldığında bölgede alışveriş merkezinin bile az olduğu görülmüştür ve 

merkezlerde yapılan etkinlikler yok denecek kadar azdır. Daha çok eğlence merkezi odaklı bir bölgedir. Gerek 

go-kart pistleri gerek buz pateni alanları ile bu açıkça görülmektedir.  

Doğu Anadolu Bölgesi Etkinlik Dağılımları 

 

 

Grafikte belirtilen etkinlik türlerinden en çok tercih edileni sergi etkinliğidir. Çocuk etkinliklerinin alışveriş 

merkezlerinin genelinde çok daha fazla tercih edildiği bu araştırma da görülmüştür fakat Doğu Anadolu 

SERGİ 

BULUŞMA 

ATÖLYE 

AÇILIŞ 

SERGİ 

FESTİVAL 

ATÖLYE 

ÇEKİLİŞ 

ATÖLYE 

BULUŞMA 

ÇOCUK 

FESTİVAL 

ÇEKİLİŞ 
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bölgesinde böyle bir durumdan söz edilemez. Daha çok sonunda bir ödül olan yarışmalar, bazı atölye etkinlikleri 

ve çekilişler bu bölge ziyaretçilerinin daha çok tercih ettiği etkinliklerdir. Çocuklar için tema parklar yine 

örneklem alınan üç alışveriş merkezinde de mevcuttur ve bu sebeple çocuk etkinlikleri yok denecek kadar azdır. 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Etkinlik Dağılımları 

 

    Elde edilen veriler doğrultusunda bölgesel izlenimler ortaya çıkacak olursa, bölge de en çok tercih edilen 

etkinliğin çocuk atölyesi etkinlikleri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu verilerle doğru orantılı olarak bölge de çocuklu 

ailelerin alışveriş merkezlerini daha çok tercih etme nedenlerinden birinin de çocuklar için düzenlenen etkinlikler 

olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra bölge halkının sergi etkinliklerine de oldukça fazla rağbet gösterdiği 

gözlenmiştir. Ele alınan üç yıl içinde üç alışveriş merkezinde toplam da dört kez konser yapıldığı görülmüştür. 

Elde edilen veriler de yine tercih edilen konser etkinliklerinin sanatçılarının tercihi bölge halkına bağlı olarak 

halkan sanatçılar şeklindedir. 

İç Anadolu Bölgesi Etkinlik Dağılımları 

 

    Tüm bu veriler ele alındığın da bölge ziyaretçilerinin en çok tercih ettiği etkinliğin konser etkinliği olduğu 

ortaya çıkmıştır. Konser etkinliği verilerinin fazla olması nedenlerinden biri de festival etkinliklerinin içinde 

konserler de olduğudur. Hem yetişkinlere hem de çocuklara düzenlenen etkinliklerin yoğunluğu ile söylenecek 

bir olgu da bölgenin her yaşa hitap eden alışveriş merkezlerinin olduğudur. Bunun yanı sıra bölge de kültür sanat 

etkinlikleri de önemli düzeydedir. 

SONUÇ 

Bu çalışma da rekreasyon ile alışveriş merkezleri arasındaki ilişki ortaya konulmuş ve alışveriş merkezlerin de 

yapılan rekreasyonel etkinliklerin bölgesel dağılımları, bölgeye bağlı etkinliklerin farklılaşması, etkilik türlerinin 

sınıflandırılması çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda rekreasyon kavramı ile alışveriş merkezi kavramı 

ilişkilendirilirken önce rekreasyondan daha sonra alışveriş merkezlerinden bahsedilmiş, dünyada ki ve ülkemizde 

ki alışveriş merkezlerinden örnekler verilerek örneklerdeki merkezlerin farklı etkinlikleri var ise onlar da 

çalışmaya yol göstermesi bakımından ele alınmıştır. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden 7 il seçilmiş ve bu 
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illerden 3’er adet alışveriş merkezi incelenmiştir. Seçilen merkezlerin 2018-2019-2020 verilerinden ulaşılabilinen 

bir yıl seçilmiş ve elde edilen etkinlikler grafikleştirilmiştir. Olabildiğince aynı yıllar seçilmeye özen 

gösterilmiştir. Bölgesel incelemelerin sonucunda, bölge karşılaştırılmaları ortaya çıkmıştır. Bu karşılaştırma da 

ortaya çıkan veriler ele alındığın da tüm bölgeler de en çok tercih edilen etkinliğin çocuk etkinlikleri olduğu 

bunun yanı sıra her alışveriş merkezi’nde de ayrıca çocuk oyun alanlarının da bulunduğu görülmüştür. Bunun 

sonucun da hemen hemen her merkez de önce çocuk ilkesi ile etkinlikler düzenlendiği ve bunun alışveriş merkezi 

ziyaretçileri açısından olumlu karşılandığı, çocuklu ailelerin bu etkinlikler sebebi ile merkezlere daha çok 

uğradığı olgusu ortaya çıkmıştır. Bazı yaş grubu çocuklar için neredeyse işkence olabilecek kadar sevmedikleri 

alışveriş kavramı, bu merkezlerde düzenlenen etkinlikler ve onlar için yapılmış çocuk oyun alanları sayesinde bir 

cazibe merkezi olarak bile görünür. Karadeniz bölgesi alışveriş merkezi ziyaretçilerinin çok da fazla etkinlik 

sever olmadıkları, bu sebeple o bölgede bulunan alışveriş merkezlerin de  1 yıl içinde neredeyse yok denecek 

kadar az etkinlik düzenlendiği görülmüştür. Buna rağmen yine de en çok tercih edilen etkinlik çocuklar için 

atölye etkinlikleridir. 1 yıl içinde toplamda 12 adet etkinlik düzenleyerek bölgesel sıralama da en alttadır. Tüm 

bölgelere bakıldığında etkinlik çeşitliliğinin açık ara en fazla olduğu bölgenin Akdeniz bölgesi olduğu 

görülmüştür. Bir yıl içinde 12 farklı etkinlik ile ziyaretçilerini buluşturan bölge alışveriş merkezleri bu çeşitliliğe 

bağlı olarak çok fazla ziyaretçi ağırlamaktadır. Bunun yanı sıra 1 yıl içinde en fazla etkinlik düzenleyen ikinci 

bölgedir. Yine en çok düzenlenen etkinlik çocuklara hitap eden etkinliklerdir. İç Anadolu bölgesinde Ankara ili 

seçilmiş ve bu ilden en çok tercih edilen 3 alışveriş merkezi ele alınmıştır. Çıkan sonuçlar doğrultusun da bölge 

de diğer bölgelerde de olduğu gibi en çok tercih edilen etkinlik çocuk etkinlikleridir. Bunun yanı sıra 1 yıl içinde 

toplam da 55 adet etkinlik düzenlenirken, bölge sıralamasında İç Anadolu bölgesi dördüncü sıradadır. Marmara 

bölgesinden İstanbul ili seçilmiş ve burada en çok rağbet gören 3 merkez ele alınmıştır. Diğer tüm illerin 

nüfusundan daha çok nüfusa sahip olmasına rağmen veriler incelendiğinde 1 yıl içinde düzenlenen etkinlik 

sıralamasında bölgenin üçüncü sırada olduğu görülmüştür. Bu olgu ile nüfusun yoğun olmasının alışveriş 

merkezlerinde düzenlenen etkinliklerin sayısına etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Yine bölgesel incelemeler 

sonucu etkinlik çeşitliliği bakımından Marmara, Doğu Anadolu bölgesi ile aynı çeşitliliğe sahiptir ve 1 yıl içinde 

düzenlenen etkinlik çeşidi 7’dir. Ege bölgesi verileri ele alındığında 1 yıl içinde diğer tüm bölgelerden daha fazla 

etkinlik düzenlendiği olgusu görülmüştür. Toplam da 1 yılda 112 adet etkinlik ile kendisinden sonra gelen 

Akdeniz bölgesi ile karşılaştırıldığında Ege’nin 22 etkinlik fazlası olduğu incelenmiştir. Tüm bölgelerde olduğu 

gibi sayıca en çok tercih edilen etkinlik çocuk etkinlikleri olurken, çeşitlilik bakımından sıralandığında üçüncü 

sıradadır. Yani etkinlik sayısının fazla olması çeşitliliğin fazla olduğunu göstermez. Doğu Anadolu bölgesinden 

Erzurum ili seçilmiş ve bu ilden 3 alışveriş merkezi incelenmiştir. Etkinlik sayısı sıralamasında altıncı olan bölge, 

etkinlik çeşitliliği sıralamasında da altıncı sıradadır. Düzenlenen etkinlik sayısı olarak da çeşitlilik olarak da 

Karadeniz bölgesinden üst sırada olduğu görülmüştür. Güney Doğu Anadolu bölgesinden Gaziantep ili seçilmiş 
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burada en çok tercih edilen 3 alışveriş merkezi ele alınmıştır. Etkinlik sayısı bakımından incelendiğinde 1 yılda 

31 adet etkinlik ile beşinci sırada olan bölge, etkinlik çeşitliliği bakımından sıralama da 7 çeşit etkinlik ile  

dördüncü sıradadır. İstanbul ilinden daha çok çeşitli etkinlikler düzenlenen bir bölge olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tüm bu çalışmada yapılan karşılaştırmalar ve elde edilen veriler incelendiğinde tüm bölgelerde 

ortak olan etkinlik çeşitlerinin olduğu gibi ortak olmayan etkinliklerin de olduğu görülmüştür. Bazı bölgeler de 

sonucunda bir şey kazanılan etkinliklerin daha çok tercih edildiği görülürken bazı bölgelerde böyle etkinlikler ele 

alınan yıllar içinde hiç düzenlenmemiştir. Tüm bölgelerin ortak etkinliği çocuk etkinlikleridir. Bu olguya bağlı 

olarak ziyaretçi sayısının artmasını isteyen ya da yeni açılan alışveriş merkezlerinin çocuklara yönelik etkinlikler 

düzenlemesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde makineleşme teknolojisi hızla ilerlemektedir. Makineleri yöneten ve sürekli onlarla çalışan insanlar 

iş sağlığı ve güvenliği açısından birçok risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Kaynaklı birleştirmeler çok farklı 

şartlarda üretim tekniklerinin uygulandığı geniş bir alandır. Kaynak işlemlerinde çalışan operatörler çok zorlu 

şartlara maruz kalmaktadır. Tavan kaynağı işlemi yapan operatörlerin ergonomik açıdan çok yüksek risklere 

maruz kaldığı bu çalışma ile tespit edilmiştir. REBA yöntemi ile yapılan operatör postürü analizinde 

operatörlerin kas-iskelet rahatsızlıklarına maruz kalacağı ortaya konulmuştur. Eğitilmiş bir kaynakçının, 

teknolojik alet ve takım kullanarak, uygun bir ergonomik tasarım ile bu istenmeyen durumdan korunması 

mümkün olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Tavan kaynağı, Ergonomi, REBA yöntemi, İş güvenliği 

ANALYSİS OF THE ERGONOMİC RİSKS THAT A WELDİNG OPERATOR IS EXPOSED TO 

DEPENDİNG ON THE WELDİNG POSİTİON USİNG THE REBA METHOD 

ABSTRACT 

Today, mechanization technology is advancing rapidly. People who manage machines and work with them 

constantly face many risks in terms of occupational health and safety. Welded joints are a wide area where 

production techniques are applied under very different conditions. Operators working in welding operations are 

exposed to very harsh conditions. It has been determined by this study that operators performing ceiling welding 

operations are exposed to very high ergonomic risks. In the operator posture analysis performed with the REBA 

method, it was revealed that the operators would be exposed to musculoskeletal disorders. It may be possible to 

protect a trained welder from this undesirable situation with an appropriate ergonomic design by using 

technological tools and tools. 

Keywords: Ceiling welding, Ergonomics, REBA method, Occupational safety 

1. GİRİŞ 

Hızla ilerleyen teknoloji insanoğlunun refah seviyesini yükseltirken bilhassa endüstriyel alanda çalışanlar 

açısından iş güvenliği ve insan sağlığı konularında pek çok problemi de ortaya çıkarmaktadır [1]. Özellikle 

fiziksel insan gücünü kullanarak çalışanlar yüksek performanslı makinelerle eş güdümlü hareket etmek zorunda 

https://orcid.org/0000-0003-1081-4713


726 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

kalmaktadır. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile işçi verimliliğinin 

iyileştirilmesi, çalışma hayatındaki önemli endişelerdir. Uygun olmayan iş yeri tasarımı, yanlış yapılandırılmış 

işler, çalışanların yetenekleri ile iş talepleri arasındaki uyumsuzluk, olumsuz çevre, zayıf insan-makine sistemi 

tasarımı ve uygun olmayan yönetim ve işletim programları başlıca problemler arasındadır. Bu ülkelerde, çok 

sayıda işçi özellikle kas-iskelet bozukluklarına sebep olabilen ağır fiziki şartlarda çalışmaktadır [2]. Uluslararası 

çalışma örgütü (ILO) ve Dünya ağlık örgütü (WHO) iş sağlığını, tüm mesleklerde sağlıklı kalmalarını 

sağlayarak, riskleri kontrol ederek ve çalışma şartlarını düzenleyerek, çalışanların en üst düzeyde fiziki, ruhi, 

zihni ve sosyal hallerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi şeklinde tam bir iyilik hali olarak tarif etmektedir [3, 4].  

Bu nedenle iş sağlığı ve güveliği konuları daha ayrıntılı bir biçimde ele alınmaya başlanmıştır. Dünyadaki iş gücü 

ve iş ile ilgili problemler incelendiğinde iş ile ilgili ölümlerde iş kazalarının yanı sıra meslek hastalıkları ile 

meydana gelen ölümlerin azımsanmayacak boyutlarda olduğu görülmektedir [1]. 

Ergonomi, insan yorgunluğunu azaltabilmek ve verimliliği artırabilmek için insanların kullandıkları şeyleri 

tasarlama ve sıralama ile ilgilenen biyoteknoloji veya insan mühendisliği bilimidir [5]. Endüstriyel alanda iş 

operatörleri, tekrarlayan fiziksel çaba gerektiren görevleri yaparken sağlıkları için birçok riskli problemle 

karşılaşmak zorunda kalabilirler [6]. Bu riskli durumların ergonomik açıdan değerlendirilebilmesi için birçok 

yöntem ve teknik geliştirilmiştir. Bunlar arasında: gözlem araçları ile raporlama [7], doğrudan ölçümler (hareket 

yakalama sistemi kullanılarak gerçek verilerin toplandığı) ve giyilebilir sensörler kullanarak [8] ve sanal 

simülasyonlar (dijital insan modellerinin oluşturulduğu ve etkinliklerinin simüle edildiği) [9] teknikleri 

sayılabilir.  

Giyilebilir sensörler kullanılarak yapılan doğrudan ölçümler gerçek iş yerlerinde etkin bir şekilde kullanılabilir. 

Atalet ölçüm birimlerinin (IMU) kullanımı, önceki çalışmalarda açıklandığı gibi [8, 10, 11], hızlı tüm vücut 

değerlendirmesi (REBA), hızlı üst limit değerlendirmesi (RULA), duruş değerlendirme indeksi (PEI), iş hücresi 

değerlendirme indeksi (WEI), Ovako çalışma postürü analiz sistemi (OWAS) gibi tipik ergonomik indekslerin 

değerlendirilmesine izin verir [12, 13]. Başka bir çalışmada da [14], yorgun kaslardaki önemli biyomekanik ve 

fizyolojik değişikliklerin değerlendirilmesinde yüzey elektromiyografisi (SEMG) sinyalleri kullanıldığı 

açıklanmıştır. 

Bu bağlamda, Hignett ve McAtamney (2000) [15] tarafından geliştirilen, gözleme dayalı yöntemlerden olan 

REBA (Rapid Entire Body Assessment), vücudumuzun günlük aktiviteler veya çalışma faaliyetlerine bağlı temel 

fiziki görevleri yerine getirirken maruz kalınan çalışma pozisyonlarıyla ilişkili risklerin ölçülmesinde ve çalışma 

duruşu esnasında çalışanın bütün vücudunun değerlendirilmesinde kullanılan yaygın bir tekniktir [16, 17]. REBA 

yöntemiyle dinamik hareketler analiz edilebildiği gibi sabit duruşlar da analiz edilebilmektedir. Bu teknik 

sayesinde operatörün mesleki kas ve iskelet rahatsızlıklarına neden olabilecek çalışma duruşu şeklinin 

belirlenerek önlem alınması sağlanabilir [18]. 
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Hareket sağlığı, vücudumuzun yürüme, kaldırma, taşıma, uzanma, eğilme, itme, çekme, tutma veya diğer temel 

fiziki işlemler gibi günlük hayattaki aktiviteler sırasında hareketleri gerçekleştirme yeteneği olarak 

tanımlanmaktadır [19]. Duruş; vücudun, başın, gövdenin, kol ve bacakların boşlukta kendi doğal dengesinde 

durması olarak tanımlanmaktadır. Çalışma duruşu ise; vücudun, başın, gövdenin, kol ve bacakların yapılan işin 

niteliğine göre pozisyon alınması olarak tanımlanabilir. Uygun olmayan çalışma duruşu ise, vücut eklemlerinin 

normal duruşunun bozulması olarak tanımlanmakta; kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının önemli 

nedenlerinden biri olarak görülmektedir [20]. Çalışma duruşlarının analizi sonucunda elde edilen veriler; 

genellikle yüksek risk taşıyan işlerin belirlenerek, azaltılmasında gerekli düzeltici çalışmaların yapılmasına 

imkân sağlar. Çalışma ortamlarında, uzun süreli tekrarlanan görevler ve uygunsuz çalışma pozisyonları gibi 

fiziksel etkenlere maruz kalındığında, operatörlerin yaptıkları işe bağlı olarak kas-iskelet yaralanması ve 

sakatlanması söz konusu olabilmektedir. Bu durum ergonomik düzenlemeler yapılmadığı takdirde artacak, iş 

gücü kaybı, bedene verilen zarardan dolayı verilmesi gereken tazminat ve işçinin tedavisi için yapılan masraflar 

gibi maliyetleri ortaya çıkaracaktır [21]. 

Elle taşıma ve vücudu aktif olarak kullanan kaynak işçisinin motor becerileri ve çalışma duruşlarının ergonomik 

açıdan değerlendirilmesi bedende oluşabilecek rahatsızlıklara önceden önlem alınmasını sağlayabilir. Vücudun 

pozisyonu, el hareketleri, özellikle ellerin ve parmakların kaynak elektrotu tutucusunu ve diğer koruyucuları 

(maske vb.) taşıması, kaynak dikişinin farklı pozisyonlarında (yatay, dikey, baş üstü) doğru elektrot hareketinin 

yapılabilmesi yapılan işin kalitesi açısından önem arz etmektedir. Bu durum da kaynakçı postürünün önemini 

ortaya çıkarmaktadır. Karmaşık pozisyonlar işle ilgili kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının (WMSD'ler) ortaya 

çıkmasına sebep olabilir. Bu da işin kalitesinin bozularak enerji ve malzeme maliyetinin artmasına sebep olur 

[22]. 

Kaynak, birden çok malzemenin birleştirilerek yeni konstrüksiyonlar veya aparatların üretilmesi için en popüler 

yöntemlerden biridir [23-27]. Kaynakla ilgili çalışmalar birçok bilim adamının araştırma konusu olmuştur. 

Kaynak işlemi pozisyonları sırasında vücut duruşunu değerlendirmek için baş üstü kaynak (OH), yatay kaynak 

(H) ve dikey kaynak (V) için değerlendirme araçları uygulanmıştır. Kaynakçılar, sırt yaralanmaları, omuz ağrısı, 

tendinit, azalmış kas gücü, karpal tünel sendromu ve diz eklemi hastalıkları dâhil olmak üzere yüksek sıklıkta 

kas-iskelet sistemi şikâyetlerine sahiptir [28]. Manuel kaynak işleri (özellikle baş üstü kaynak, dikey ve ağır 

kaldırma) bu bozukluklara katkıda bulunabilir. Kaynakçıların uygun eğitimi ve kaldırma teknikleri ile kaynak 

sırasında karşılaşılan problemlerin önüne geçilebilir [5]. Bu çalışmada, tavan kaynak pozisyonundaki vücut 

duruşunun ergonomik açıdan değerlendirilerek ve WMSD'ler açısından alınacak önlemler açıklanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 
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Çalışma da, kaynaklı birleştirmelerde sıklıkla çalışmak zorunda kalınan tavan (baş üstü) pozisyonundaki bir 

duruşu değerlendirmek ve yapılacak iyileştirmeleri önermek için REBA yöntemi seçilmiştir. Dünya çapında yüz 

milyondan fazla işçinin kaynak işlemlerinde çalıştığı [23] düşünüldüğünde, çalışma duruşlarına bağlı risklere 

karşı önlem alınmasının büyük öneme sahip olduğu anlaşılacaktır. Kaynak sırasında kaynak ekipmanlarının 

kullanımı da kaynakçıların eforlarını değerlendirmek için önemli bir bakış açısıdır. Şekil 1’deki resim kaynak 

operatörlerinin çok sık karşılaştıkları tavan kaynak pozisyonunda çalışan bir operatörün duruşunu simüle 

etmektedir. Bu pozisyonda, konstrüksiyon ve makine imalatlarının kaynak işlemlerinde çalışan operatörler çok 

yaygın çalışmak zorunda kalmaktadırlar. 

2.2. Metot 

Çalışma kapsamında kaynak işlemlerinin en zor uygulanabilenlerden birisi olan tavan pozisyonda kaynakta 

çalışan operatörün postürü REBA yöntemi ile ergonomik olarak değerlendirilmiştir. Hızlı bütün vücut 

değerlendirmesi (REBA), tüm vücut taleplerinin yüksek olduğu ve işle ilgili bozuklukların rapor edildiği kötü 

tasarlanmış görevlerin sonuçları olan yöntem, uygunsuz duruş, ağır ekipmanların taşınması ve kaynak 

görevleriyle ilgili hareketlerin değerlendirilmesini içerir. Kaynak işçilerinin Kaynak sırasında kas-iskelet 

sistemini etkileyen faktörler Tablo 1. de verilmiştir. 

Tablo 1. Kaynak sırasında kas-iskelet sistemini etkileyen faktörler [5] 

 

 

REBA yöntemi, daha yüksek puanın daha yüksek risk seviyesine sahip olduğu ve derhal düzeltici bir eylemin 

gerekli olduğu durumlarda, 1 ile 15 arasındaki nihai puanı ile risk düzeyini tanımlar [15]. Baş, boyun, gövde, 

bacaklar, üst kol, alt kol, üst veya alt ekstremite duruşları ve bileklerdeki esneme ve uzanma hareketleri REBA 

tekniği ile özel ekipman ihtiyacı olmadan yaygın olarak değerlendirilmektedir. Risk düzeyini analiz etmek için 

yük, eşleşme ve aktivite puanları kavramlarını birleştiren REBA puanı, puanlama tablosu kullanılarak hesaplanır. 

Şekil 1 gövde eğimini ve çalışmaya maruz kalma süresini gösterir ve REBA tekniği uygulanarak 

değerlendirilmiştir. Şekil 1. Kaynak ekipmanlarının taşınması, tüm vücudun duruşu, tavan kaynağı sırasında 

belirli kaynak şartlarında yaygın olarak karşılaşılan pozisyonlardandır. Sırt, diz ve boyun için garip bir duruş 

gösterir. İşin tekrarı, yüksek seviyeli işle ilgili kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları riskini artırabilir. 

Bir çalışma duruşunun REBA yöntemine göre skoru belirlenirken Şekil 1’deki şemaya bağlı olarak aşağıdaki 

kurallar takip edilir; öncelikle vücut kısımları, A grubu (Gövde, boyun, bacaklar) ve B grubu (Üst kollar, alt 

kollar, bilekler) olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci olarak, Şekil 2’de verilen gövde, boyun ve bacakların ayrı ayrı 
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skorları belirlenerek, Tablo A yardımıyla bu skorların birleşiminden oluşan bir skor belirlenir. Bu skora 

Yük/Kuvvet skoru eklenerek A skoru elde edilir (Tablo 2). İkinci olarak, Şekil 3’de üst kol, alt kol ve bileklerin 

ayrı ayrı skorları belirlenerek, Tablo B yardımıyla bu skorların birleşiminden oluşan bir skor bulunur. Bu skora 

kavrama skoru eklenerek B skoru bulunur (Tablo 2). Üçüncü olarak, A ve B skorlarının Tablo C’deki 

birleşiminden C skoru bulunmaktadır (Tablo 4). C skoruna aktivite skorunun eklenmesiyle REBA skoru elde 

edilmiş olur (Tablo 5). 

  

Şekil 1. REBA Yöntemi skor hesaplama diyagramı [15, 20]  

 

Şekil 2. A Grubu skor hesaplama şablonu [15] 
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Tablo 2. REBA Yönteminde A skoru hesaplamada kullanılan TABLO A ve yük/kuvvet skoru çizelgesi 

 

 

Şekil 3. B Grubu skor hesaplama şablonu [15] 

Tablo 3. REBA Yönteminde B skoru hesaplamada kullanılan TABLO B ve kavrama skorları çizelgesi
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Tablo 4. REBA Yönteminde skor hesaplamada kullanılan TABLO C ve aktivite skorları çizelgesi 

 

Tablo 5. REBA Yönteminde risk değerlendirme tablosu 

 

1. 3. Araştırma Bulguları Ve Tartışma 

Tavan kaynak pozisyonu Şekil 4’te gösterildiği gibi kaynak proseslerinin en zorlularından birisidir. Kaynağın 

kaliteli ve istenen özelliklerde yapılabilmesi için kaynak oparatörü kas ve iskelet sitemini aşırı derecede zorlamak 

zorunda kalabilmektedir. Bu tür faaliyetler ise, vücutlarının ergonomik olarak aşırı yüklenmesine ve 

yıpranmasına sebep olmaktadır. 
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Şekil 4. Tavan kaynak pozisyonunda çalışan işçinin duruşu 

Tavan kaynak pozisyonunda çalışan operatörün ergonomik risk değerlendirmesi REBA yöntemine göre 

yapılarak, A ve B grubuna ait değerler bulunmuştur. A grubundaki; gövde, boyun ve bacakların esneme ve 

dönme ya da uzanma durumları dikkate alınarak, Şekil 2’deki verilerden yararlanılarak A grubu puanlamaları 

yapılmıştır. Şekil 5’de operatörün gövdesinin yaklaşık 20
o
-60

o
 esnediği ya da 20

o
 den daha fazla uzandığı ve 

yana esneme ve vücudunda dönme olduğu görülmüştür. Bu pozisyondaki duruşa ait toplam skorun 4 olduğu 

tespit edilmiştir.  

 

Şekil 5. Gövde duruş skorunun hesaplanması 
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Şekil 6’da operatörün boynunun 20
o
-60

o
 arasında yana esnediği ve döndüğü görülmektedir. Bu pozisyondaki 

duruşa ait toplam skorun 3 olduğu tespit edilmiştir.  

 

Şekil 6. Boyun duruş skorunun hesaplanması 

Şekil 7’deki operatörün bacaklarında, tek ayak üzerine yük bindiği ve dizlerde 30
o
-60

o
 arasında esneme olduğu 

tespit edilmiştir. Bu pozisyondaki duruşa ait toplam skorun 3 olduğu tespit edilmiştir.  

 

Şekil 7. Bacak duruş hesaplanması 

Şekil 8’deki operatörün ellerindeki kaynak torcunun kuvvet/yük skorunun tespitinde, kaynak torcunun ağırlığı ve 

kaynak dikiş hareketinin verilmesi için harcanan kuvvet dikkate alınmıştır. Bu işlem için harcanan kuvvetin 5 

kg’dan daha az olduğu kabul edilerek kuvvet/yük skoru 0 olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 8. Yük/kuvvet skorunun hesaplanması 
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A grubundaki; gövde, boyun, bacakların esneme ve dönme ya da uzanma durumlarına ait skorlar TABLO A da 

yerine konularak hesaplanan skorunun ve yük/kuvvet durumları dikkate alınarak elde edilen A skorun toplam 

değeri Tablo 6’da 8 olarak hesaplanmıştır. 

 

Tablo 6.  TABLO A skoruna yük/kuvvet skorunun ilave edilmesi ile A skorun hesaplanması 

 

Tablo B skorunun belirlenmesinde; üst ve alt kol ile el bileği duruş pozisyonları incelenmiştir. 

Görüntülerin incelenmesinde çalışma esnasında çalışanın, üst kolunun 45
o
-90

o
’lik açı ile kaynak torcunu tuttuğu 

Şekil 9’da görülmektedir. Ayrıca sol omuz yükselmiş durumdadır. Bu nedenle üst kol duruş pozisyonu için skor 

4 olarak hesaplanmıştır. 

 

Şekil 9. Üst kol duruş skorunun hesaplanması 

Kaynak torcu tutma ve kaynak hareketi vermede operatör alt kollarının  < 60
o
 Esneme ve ya 100

o 
den daha büyük 

bir açı çalıştığı Şekil 10’de görülmektedir. Bu durumda alt kol pozisyonu için 2 skoru hesaplanmıştır.  
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Şekil 10. Alt kol duruş skorunun hesaplanması 

Kaynak torcu tutma ve kaynak hareketi vermede operatörün bilekleri bileklerinde > 15
o 

esneme ya da uzanma ve 

yana esneme veya dönme olduğu Şekil 11’de görülmektedir. Buna göre bilek hareketi skoru 3 olarak 

hesaplanmıştır.  

 

Şekil 11. Bileklerin duruş skorunun hesaplanması 

Kaynak torcu tutma ve kaynak hareketi vermede operatörün iyi şekilde kavradığı fakat vücudun kavramaya 

desteğinin olması gerektiği Şekil 12’de gösterilmiştir. Kavrama puanı 1 olarak hesaplanmıştır.  

 

Şekil 12. Kavrama skorunun hesaplanması 
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B grubundaki; üst ve alt kol ile el bileği duruş pozisyonları dikkate alınarak elde edilen tüm skorlar Tablo 7’ deki 

TABLO B tablosunda yerlerine yazılarak hesaplanan skor 7 olarak hesaplanmıştır. Kavrama skoru ilave edilerek 

B skoru 8 olarak hesaplanmıştır.  

 

Tablo 7. TABLO B skoruna kavrama skorunun ilave edilmesi ile B skorunun hesaplanması 

A skoru ve B skoru değerleri Tablo 8’de TABLO C’de yerine konularak C skoru 10 olarak ve yapılan işin kısa 

aralıklar ile tekrar eden bir iş olduğu için 1 olarak aktivite skoru hesaplanmıştır.  

 

Tablo 8. TABLO C’de C skoru ve aktivite skorunun hesaplanması 

 

A, B ve C skorları ile aktivite skorları kullanılarak hesaplanan değerler REBA Akış diyagramına 

yerleştirildiğinde, tavan kaynak işleminde çalışan operatörün işlem esnasındaki ergonomik ve risk 

değerlendirmesinde kullanılan REBA Skoru 11 olarak bulunmuştur. Bu skor Tablo 9’da gösterildiği gibi 4 derece 

çok yüksek risk seviyesindedir. Bu tablo faaliyetin risk düzeyini azaltmak amacıyla bu görevi daha fazla 
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değerlendirmek için acilen eylemin gerekli olduğunu gösteren 4. dereceden REBA eylem düzeyine atıfta 

bulunmaktadır  

 

Şekil 13. A, B, C skorları ile aktivite skorunun toplamından elde edilen REBA skoru 

 

Tablo 9. REBA skoru risk değerlendirme tablosu 

4. SONUÇ 

Çalışma kapsamında kaynak işlemlerinin en zor uygulanabilenlerden birisi olan tavan pozisyonda kaynakta 

çalışan operatörün postürü REBA yöntemi ile ergonomik olarak değerlendirilmiştir. Kaynak operatörleri 

arasındaki ciddi WMSD'ler, daha düşük iş üretkenliği ve verim eksikliğinin en önemli nedenleri arasındadır. 

WMSD'ler, tasarım düzeni ve kaynak süreci ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Bu nedenle kaynaklı imalat 

sürecinde WMSD'lerin risk değerlendirmesi çok önemlidir ve daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Bilindiği gibi 

kaynak, birleştirme sırasında yüksek hassasiyet gerektiren çok fonsiyonlu bir üretim sürecidir [5]. Kaynak 

operatörlerinin eğitim düzeyine bağlı olarak ergonomideki ihmallerin işlem sırasında kas-iskelet sistemi 

rahatsızlıklarına yol açabileceği yüksek REBA skoru ile tespit edilmiştir. Operatörün işlem sürecinde maruz 

kaldığı kaynak torcunun kütlesi ve tutulması, güvelik ekipmanlarının durumu, operatörün fiziksel özellikleri, 
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beden ve kolların duruşu yapılan hareketler ve tekrarlama durumları değerlendirilerek REBA skoru 

hesaplanmıştır. REBA skoru 11 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu skor 4 dereceden çok yüksek risk 

seviyesinde ve acilen önlem alınması gerekken ergonomik durum olarak tespit edilmiştir. Çalışma, tavan kaynak 

pozisyonlarında kaynak yapmak, ergonomik açıdan ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ve proses düzenine daha 

fazla dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. Operatör tarafından tekrarlı olarak bu işin yapılması durumunda 

kas ve iskelet yapısında geri dönülmez bozulmaların oluşması kaçınılmadır. Bu nedenle çoğu kaynakçı, REBA 

değerlendirme tekniğinin yönlendirdiği şekilde çok yüksek risk düzeyi aralığında çalışmaktadır. Bu nedenle 

kaynak operatörü çalışma alanlarında biyomekanik ve mühendislik ilkelerinin ergonomik ilkeleri güçlü şekilde 

takviye etmesi gerekmektedir. 

Yapılan analizlerden önceki çalışmayla [5] uyumlu olarak şu sonuçlar çıkarılmıştır: kaynak operatörünün kötü 

duruşları, ergonomik tasarlanmamış iş istasyonuna ve yerleşimine bağlıdır. Bunun da ergonomik ilke ve 

standartlara yeterince bağlı kalınmadığını göstermektedir. Kaynak işlemi sonunda uzun süre tekrarlanan 

işlemlere bağlı olarak yüksek derecede WMSD'lerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Kullanılan alet ve güvenlik 

ekipmanları da bu rahatsızlıkları arttırabilir. Bu sonuçlara bağlı olarak WMSD'lerin önlenmesi veya azaltılması 

için aşağıdaki önerilerde bulunabiliriz; 

2. Kaynak operatörleri ergonomik standartlara bağlı kalarak kaynak prosedürlerini etkin şekilde 

uygulayan eğitimli ve yetenekli kişilerden seçilmelidir. 

3. İş istasyonları, farklı kaynak pozisyonlarına hitap eden, yüksek ergonomik standartlarda 

tasarlanmalıdır. 

4. İş ekipmanlarının yüksek teknolojik özelliklere sahip olması, WMSD'lerin azaltılmasına katkı 

sağlayabilir.  

5. İş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin üst seviyede alınması WMSD'lerin azaltılmasına 

katkı sağlayabilir.  
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ÖZET 

Günümüzde hızlı sanayileşme çalışanlar ve işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok risklerin ortaya 

çıkmasına sebep olmaktadır. Otomotiv sektörü sanayileşmenin önde gelen alanıdır. Otomotiv tamir, bakım ve 

onarım süreçleri çok farklı ergonomik şartlar barındırmaktadır. Bu alanda çalışan operatörler çok zorlu fiziksel 

şartlara maruz kalmaktadır. Tamir, bakım ve onarım işlemi yapan operatörlerin ergonomik açıdan çok yüksek 

ergonomik rahatsızlıklara maruz kaldığı bu çalışma ile tespit edilmiştir. RULA yöntemi ile yapılan operatör 

postürü analizinde operatörlerin kas-iskelet rahatsızlıklarına maruz kalacağı ortaya konulmuştur. RULA tekniği 

ile yapılan analizde skor 7 olarak belirlenmiştir. Bu skor “Acilen işin gözden geçirilip, değişikliklerin yapılması 

gerekmektedir” önerisini bize sunmaktadır. Eğitilmiş bir otomotiv tamir, bakım ve onarım operatörünün, 

teknolojik alet ve takım kullanarak, uygun bir ergonomik tasarım ile bu istenmeyen durumdan korunması 

mümkün olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Otomotiv, Tamir, Bakım, Onarım, Ergonomi, RULA yöntemi, İş güvenliği 

ERGONOMIC RISK ASSESSMENT OF MUSCULOSKELETAL DISORDERS ASSOCIATED WITH 

AN AUTO REPAIR POSITION 

ABSTRACT 

Today, rapid industrialization causes many risks related to occupational health and safety in employees and 

businesses. The automotive sector is the leading area of industrialization. Automotive repair, maintenance and 

repair processes contain very different ergonomic conditions. Operators working in this field are exposed to very 

harsh physical conditions. It has been determined by this study that operators who perform repair, maintenance 

and repair operations are exposed to very high ergonomic discomforts in terms of ergonomics. In the operator 

posture analysis performed with the RULA method, it was revealed that the operators would be exposed to 

musculoskeletal disorders. In the analysis performed with the RULA technique, the score was determined as 7. 

This score presents us with the suggestion that “The work needs to be reviewed and changes made urgently”. It 
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may be possible to protect a trained automotive repair, maintenance and repair operator from this undesirable 

situation with an appropriate ergonomic design by using technological tools and tools. 

Keywords: Automotive, Repair, Maintenance, Repair, Ergonomics, RULA method, Occupational safety 

1. GİRİŞ 

Çalışanlar bütün dünyadaki hızlı sanayileşme nedeniyle çok farklı ve daha önce karşılaşılmayan tehlike ve 

risklere maruz kalmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları şeklinde karşımıza çıkan bu problemler çalışanlar ve 

işletmelerde maddi ve manevi kayıplara yol aşmaktadır [1]. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya çapında 

yaklaşık 1.71 milyar insanın kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (WMSDs) ile mücadele ettiği ve bu oranın giderek 

artmasının tahmin edildiği belirtilmektedir [2].  

Sinirler, kaslar, kemikler, bağlar, tendonlar, kıkırdak veya eklemler gibi vücut yapılarına WMSD'ler tarafından 

zarar verildiğinden, maruz kalan çalışanların hayat kalitesi düşmekte ve verimlilikleri azalmaktadır [3, 

4]. WMSD'ler, maruz kalan uzuvlarda peyderpey oluştuğu için zamanla ortaya çıkar [5, 6], ancak tipik olarak 

düşme, takılma veya kayma şeklindeki doğrudan olay veya kazaya bağlı olmayan plansız ve ani olaylar bu 

kapsamda değerlendirilmez [7, 8]. WMSD'lere çok farklı iş kollarında farklı şekil ve derecelerde meydana 

gelebilir [9, 10]. Bu nedenle, son zamanlarda WMSD’leri önleme, politika yapıcılar, işletme sahipleri, 

uygulayıcılar ve araştırmacılar tarafından önem verilen konuların başında gelmektedir. 

Bu yüzden, ergonomi ve sağlık alanındaki araştırmalar, WMSD'leri küresel mesleki tehlikelerin önde gelen 

nedenlerinden biri olarak tanımlamıştır.  Çünkü bu bozukluklar yavaş yavaş doğal hale gelerek kronikleşerek 

önlenemez hale gelebilir [11]. Bu nedenle özellikle endüstriyel alanda işyerinde ve çevresinde, sağlıkla ilgili bu 

tür rahatsızlıkların çalışanlarda ortaya çıkmasından ve buna bağlı diğer sorunlardan korumak için, özellikle 

gelişmiş ülkelerdeki alandaki bütün sorumlular kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının düzeyini periyodik olarak 

değerlendirmesini sağlayan düzenleyici önlemler almaktadır [12]. Bu alanla ilgilenen ergonomi, görevleri, 

ekipmanları, ortamları ve sistemleri insanların ihtiyaçları, yetenekleri ve sınırlamaları ile uyumlu hale getirmeyi 

amaçlayan insan ve teknoloji arasındaki etkileşimlerin bilimi olarak tanımlanabilir. Bu etkileşim, en iyi çalışma 

şartlarını oluşturmaya odaklanmıştır [13]. Bu çerçevede, otomotiv tamir bakım ve onarım gibi pek çok fiziksel 

aktivitenin yer aldığı faaliyet alanlarında çalışanların maruz kaldığı ergonomik risk düzeyini sürekli olarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla oluşabilecek problemleri çözmek için sanayi sektörü, iş yükleri, duruşlar, çalışma süresi ve görev 

yapma yöntemleri gibi çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çeşitli değerlendirme yöntemleri geliştirerek ve 

uygulayarak kas-iskelet bozukluklarını önlemeye çalışmıştır. Kas-iskelet sistemi bozukluklarının risk faktörlerini 

analiz etmek için geliştirilen ergonomik değerlendirme araçları arasında; hızlı üst exremite değerlendirmesi 

(RULA) [14], Ovako Çalışma-Duruş Analiz Sistemi (OWAS) [15], ve hızlı tüm vücut değerlendirmesi (REBA) 

[16] gibi tipik indeksleri bulunur. Bu teknikler, tipik olarak tüm vücut postüral yüklerin değerlendirildiği 
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endüstrilerde uygulanır [17, 18].  Gözlemsel yöntemlerin güvenilirliği, çalışan, iş, yöntem, değerlendirici ve 

zaman gibi beş değişkenden etkilenebilir. İşin belirli bir zaman sürmesi ve tekrarlaması ve puanlayıcının 

deneyimi doğrudan güvenirliği etkileyebilir [19].  

RULA yöntemi işle ilgili üst ekstremite bozuklukları meydana gelebilen işyerlerinin ergonomi çalışmalarına 

katkı sağlamak üzere geliştirilmiş bir analiz tekniğidir. RULA tekniği özellikle makine, inşaat, imalat ve 

otomotiv endüstrilerinde tamir, bakım ve onarım gibi temel görevler sırasında işle ilgili WMSD'lerin ergonomik 

değerlendirmesini yapmak için kullanılır. Bu teknikle, boyun, gövde ve üst uzuvların duruşlarının yanı sıra kas 

fonksiyonu ve vücudun maruz kaldığı dış yüklerin özel ekipman gerektirmeden hızlı bir şekilde 

değerlendirilmesini yapılabilir. Bunu yapmak için, müdahale seviyesini gösteren bir eylem listesi oluşturulur. Bu 

eylem listesi de bir kodlama sistemi yardımıyla elde edilir. Bu sayede operatör üzerindeki fiziksel yük sebebiyle 

yaralanma risklerini azaltılabilir [14]. Elle çalışmanın (MH) ergonomik değerlendirilmesi çok önemlidir çünkü 

bunların işle ilgili WMSD'lerle güçlü bir ilişkisi vardır. Mevcut araştırmalarda gelişmiş risk değerlendirmeleri ile 

farklı değerlendirme araçlarıyla saha gözlemlerini içeren hibrit bir araştırma yaklaşımı yürütülmektedir[20]. 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) kullanılarak yapılan postür analizi yöntemi, Lynn McAtamney ve E 

Nigel Corlett tarafından geliştirilmiştir [14]. Bu değerlendirme, muhtemelen üst ekstremite bozukluklarına yol 

açan duruş bozuklukları veya yetersizliği ile ilişkili risk faktörlerine bireysel çalışanların maruziyetini analiz 

etmek için kullanılmaktadır. Her vücut bölümünün duruşu için bir puan hesaplanır. Omuz, dirsek ve bilek için 

birleşik bireysel puanlar A puanı bulunarak hesaplanır. Boyun, gövde ve bacaklar için olanlar B puanı bulunarak 

hesaplanır. Her bir görevde kas kullanımı ve kuvvet uygulaması, statik oldukları için sırasıyla 1 ve 0 olarak 

değerlendirilir. Yüklemesiz duruşlar; bu puanlar A ve B puanlarına eklenerek sırasıyla C ve D puanları elde edilir 

[14]. RULA yönteminin hesaplama mantığına dayalı olarak, C ve D puanlarının (1-7 arası bir sayı) her 

kombinasyonu, büyük puan olarak değerlendirilir ve operatörün duruşuyla ilişkili kas-iskelet yüklemesi bulunur 

[21]. Otomotiv endüstrisinde WMSD için kas ve iskelet sisteminin ergonomik inceleme kapsamına giren birçok 

mekanik görev yerine getirilmektedir. 

RULA ergonomik işyeri anketlerinde kullanılan hızlı bir yöntemdir [14, 22]. 

RULA ile vücudun biyomekanik ve postüral yükünü tespit etmek ve değerlendirmek mümkündür. Yöntem 

boyun, gövde ve üst uzuvlara odaklanır ve otomotiv tamir, bakım ve onarım süreçlerindeki postüral durumları 

değerlendirmek için idealdir. RULA insan vücudunu iki gruba ayırır: 

• A grubu, Üst kollar, alt kollar ve bilekler  

• B grubu, boyun, gövde ve bacaklar 

Yöntemle ilgili tablolar aracılığıyla, her bir bedensel bölge (bacaklar, bilekler, kollar, gövde…) işaretlenir ve bu 

işaretlere göre A ve B grubundaki her bölgenin puanı hesaplanır. 
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Her vücut bölgesi (bacaklar, bilekler, kollar, gövde...), işlemle ilgili tablolar kullanılarak atfedilen bir işarete 

sahiptir. Risk faktörü maruziyetini değerlendirmek için vücut duruş çizelgeleri ve puanlama tabloları kullanılır. 

Bu faktörler dış yükler ile ilgilidir: hareket sayısı, statik kas çalışması, vücuda yüklenen kuvvet, çalışma boyunca 

uzuvların duruşları, süren boyunca ara verme durumları gibi ergonomik etkenleri değerlendirilir. RULA yöntemi 

bu etkenlere göre kodlama sisteminin puan değerlerine dayalı olarak, çalışana fiziksel yüklenme nedeniyle 

yaralanma risklerini azaltmak için gereken müdahale düzeyini gösteren dört eylem düzeyi önermektedir: 

• SINIF I, yeşil (Skor: 1 veya 2): Uzun süre korunmazsa veya tekrarlanmazsa duruş kabul edilebilir, 

• SINIF II, sarı (Skor: 3 veya 4): Daha fazla araştırma ve önlem alınması gereklidir, 

• SINIF III, turuncu (Skor: 5 veya 6): Yakında daha fazla araştırma ve önlem alınması gerekiyor, 

• SINIF IV, kırmızı (Skor: 7): Hemen araştırın ve önlem dalınması gerekir. 

İş yerindeki mesleki riskleri belirlemek için risk değerlendirmesinin gerekliliğine göre kullanılan farklı 

ergonomik analiz araçları bulunmaktadır. Bu çalışmada, otomotiv sektöründe çalışanlar üzerindeki mesleki 

risklerin belirlenmesinde kullanılan ergonomik araç Hızlı Üst Ekstremite Değerlendirmesidir (RULA). Bu 

değerlendirmelerin bazı açık uçlu sınırlamaları ve etki faktörü belirleme zorlukları olduğu bilinmektedir, bu 

nedenle araştırmamızda ayrıca kinematik hareket yakalamaları ile RULA tekniğinin uygulanması ve sanal 

ortamda simülasyon yazılımı ile de analiz edilmiştir. Bu ikili analiz yaklaşım geleneksel olarak MSD risk 

değerlendirmeleri için güvenilir veriler elde etmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma sonuçları, WMSD'lerle ilgili 

karar destek sistemini daha da geliştirmek ve alınacak önlemleri belirmek için faydalı olacaktır. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

Çalışma da, otomotiv tamir, bakım ve onarım süreçlerinde motor bölümünde yapılacak işleme ait Şekil 1’deki 

öne eğik pozisyonu değerlendirmek ve yapılacak iyileştirmeleri önermek için RULA yöntemi seçilmiştir. Dünya 

çapında milyonlarca işçinin bu alanda çalıştığı düşünüldüğünde, çalışma duruşlarına bağlı risklere karşı önlem 

alınmasının büyük öneme sahip olduğu anlaşılacaktır. Otomotiv tamir, bakım ve onarım süreçlerinde farklı alet 

ve cihazın kullanımı da operatörün eforlarını değerlendirmek için önemli bir durumu ortaya koymaktadır. Şekil 

1’deki resim otomotiv tamir, bakım ve onarım operatörlerinin çok sık uyguladıkları belden öne eğilme 

pozisyonunda çalışan bir operatörün duruşunu simüle etmektedir. Otomotiv tamir, bakım ve onarım süreçlerinde 

birçok pozisyonda çalışmak mümkündür. Ancak, bu pozisyon, otomotiv tamir, bakım ve onarım işlemlerinde 

çalışan operatörlerin çok yaygın çalışmak zorunda kaldıkları bir postür olduğu için seçilmiştir. 
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Şekil 1. Otomotiv tamir, bakım ve onarım işlemlerinde çalışan operatörün duruşu 

2.2. Metot 

Çalışma kapsamında otomotiv tamir, bakım ve onarım işlemlerinde en yaygın karşılaşılan öne bel bölgesinden 

eğik pozisyonda süreçte çalışan operatörün postürü RULA yöntemi ile ergonomik olarak değerlendirilmiştir. 

RULA tekniği tüm vücut taleplerinin yüksek olduğu ve işle ilgili bozuklukların rapor edildiği kötü tasarlanmış 

görevlerin sonuçları olan yöntem, uygunsuz duruş, ağır ekipmanların taşınması ve tamir, bakım ve onarım 

görevleriyle ilgili hareketlerin değerlendirilmesini içerir. Tamir, bakım ve onarım operatörlerinin süreç boyunca 

kas-iskelet sistemini etkileyen faktörler WMSD risk değerlendirmeleri Şekil 2’de akış şeması ve Tablo 1’de 

puanlama kriterleri verilen geleneksel olarak ve sanal olarak ErgoFellow 3.0 yazılımı yardımıyla RULA risk 

değerlendirmesi tekniğine göre analiz yapılmıştır.  
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Şekil 2. RULA tekniğine göre postüral duruşlara ait puan hesaplama aşamaları [14, 23] 

RULA yönteminde Üst Kol, Alt Kol, Bilekler, Boyun, Gövde ve Bacaklarda oluşan bükülme ve 

esnemeye ait temsili hareket pozisyon ve skor değerleri Tablo 1’de verilmiştir [14, 23]. 

Tablo 1. RULA tekniğine puanlama kriterleri [14, 23] 
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 3. BULGULAR 

Otomotiv tamir, bakım ve onarım işlemlerinde çalışan operatörün ergonomik risk değerlendirmesi RULA 

yöntemine göre yapılarak, A ve B grubuna ait değerler bulunmuştur. A grubundaki; gövde, boyun ve bacakların 

esneme ve dönme ya da uzanma durumları dikkate alınarak, Şekil 2’deki puan hesaplama şemalarından 

yararlanılarak A grubu puanlamaları yapılmıştır. Şekil 3’de görüldüğü üzere operatörün üst kol bölümü 

gözlemlendiğinde 45° - 90° arasında fleksiyon mevcuttur ve kollar yana doğru açılmış durumdadır. Bu 

pozisyondaki duruşa ait toplam skorun 4 olduğu tespit edilmiştir.  

 

 

Şekil 3. Üst kol duruş skorunun hesaplanması 

Şekil 4’da operatörün alt kolunda 0˚- 90˚ arasında fleksiyon mevcuttur ve kollar vücut orta ekseninden sağına ya 

da soluna açılmış durumdadır. Bu pozisyondaki duruşa ait toplam skorun 2 olduğu tespit edilmiştir.  

 

 

Şekil 4. Alt kol duruş skorunun hesaplanması 

Şekil 5’de operatörün bileklerinde  > 15˚’den büyük fleksiyon mevcuttur ve bilekler orta eksenden sağa-sola 

bükülmüş durumdadır. Bu pozisyondaki duruşa ait toplam skorun 4 olduğu tespit edilmiştir.  
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Şekil 5. Bilekler duruş skorunun hesaplanması 

Şekil 6’da operatörün gövdesinde > 60˚’den daha fazla fleksiyon mevcuttur ve gövdede bükülme ile birlikte sağa-

sola dönme vardır. Bu pozisyondaki duruşa ait toplam skorun 5 olduğu tespit edilmiştir.  

 

 

Şekil 6. Gövde duruş skorunun hesaplanması 

Şekil 7’de operatörün boyun bölümünde 10˚- 20˚ arasında fleksiyon mevcuttur ve boyunda çalışma esnasında 

dönme veya yana bükülme mevcuttur. Bu pozisyondaki duruşa ait toplam skorun 3 olduğu tespit edilmiştir.  

 

Şekil 7. Boyun duruş skorunun hesaplanması 
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Şekil 8’da operatörün ayak ve bacakları desteklenmiş pozisyondadır. Bu pozisyondaki duruşa ait toplam skorun 1 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

Şekil 8. Bacaklar duruş skorunun hesaplanması 

 

A grubundaki; üst kol, alt kol ve bileklerin esneme ve dönme ya da uzanma durumlarına ait skorlar TABLO A da 

yerine konularak skor 4 hesaplanmıştır. Kas kullanımına ait postür çoğunlukla statikse ya da hareket dakikada 4 

defa tekrarlandığında +1 eklendiğinden A skorun toplam değeri Tablo 2’de 4+1=5 olarak C skoru hesaplanmıştır. 

Tablo 2. A grubundaki uzuvlara ait duruşların A skorunun hesaplanması [24] 
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B grubundaki; boyun, gövde ve bacakların esneme ve dönme ya da uzanma durumlarına ait skorlar TABLO B da 

yerine konularak skor 3 hesaplanmıştır. Kas kullanımına ait postür çoğunlukla statikse ya da hareket dakikada 4 

defa tekrarlandığında +1 eklendiğinden A skorun toplam değeri Tablo 3’de 6+1=7 olarak D skoru hesaplanmıştır. 

Tablo 3. B grubundaki uzuvlara ait duruşların B skorunun hesaplanması [24] 

 

Tablo 2 ve Tablo 3 yardımıyla elde edilen C ve D skorları Tablo C’de yerine konularak RULA skoru 7 olarak 

hesaplanmıştır (Tablo 4).  

Tablo 4. RULA skorunun Tablo C’de hesaplanması [24] 

 

Çalışma kapsamında otomotiv tamir, bakım ve onarım işlemlerinde en yaygın karşılaşılan öne bel bölgesinden 

eğik pozisyonda süreçte çalışan operatörün ergonomik postür skoru geleneksel yönteme ek olarak ErgoFellow 
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3.0. yazılım programı ile de hesaplanmıştır (Şekil 9). Her iki skorda bir biriyle uyumlu olarak 7 olarak 

hesaplanmıştır.   RULA yöntemi ile ergonomik olarak değerlendirilmiştir.  

 

Şekil 9. Ergofellow 3.0 yazılım programı ile hesaplanan RULA skorunun ekran görüntüsü 

Bu skor değeri RULA tekniğine göre, acilen, yapılan işin gözden geçirilip değişikliklerin yapılması 

gereken bir skor olarak belirlenmiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma kapsamında, otomotiv tamir, bakım ve onarım süreçlerine ait bir postür ergonomik açıdan 

değerlendirilmiştir. Analiz sürecinde RULA aracı kullanılarak operatörlerin çok sıklıkla maruz kaldığı bir duruş 

geleneksel yöntemle ve Ergofellow 3.0 yazılım programı kullanılarak analiz edilmiştir. Operatörün işlem 

sürecinde maruz kaldığı gövde, boyun, ayaklar, alt kol, üst kol ve bileklerdeki ergonomik duruşlar fiziksel 

özellikleri, beden ve kolların duruşu yapılan hareketler ve tekrarlama durumları değerlendirilerek RULA skoru 

hesaplanmıştır. Her iki analiz sonucunda RULA skoru 7 olarak bulunmuştur. Operatörlerin eğitim düzeyine bağlı 

olarak ergonomideki ihmallerin işlem sırasında kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açabileceği yüksek RULA 

skoru ile tespit edilmiştir. Bu skor RULA tekniğine göre “Acilen işin gözden geçirilip, değişikliklerin yapılması 

gerekmektedir” önerisini bize sunmaktadır.  

Çalışma, otomotiv tamir, bakım ve onarım süreçlerinde çalışma, ergonomik açıdan ciddi bir endişe kaynağı 

olduğunu ve süreç düzenine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. Operatör tarafından tekrarlı 

olarak bu işin yapılması durumunda kas ve iskelet yapısında geri dönülmez bozulmaların oluşması kaçınılmadır. 

Bu nedenle çoğu operatör, RULA değerlendirme tekniğinin yönlendirdiği şekilde çok yüksek risk düzeyi 

aralığında çalışmaktadır. Bu nedenle otomotiv tamir, bakım ve onarım operatörü çalışma alanlarında 

biyomekanik ve mühendislik ilkelerinin ergonomik ilkeleri güçlü şekilde takviye etmesi gerekmektedir. 
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Yapılan analizlerden şu sonuçlar çıkarılmıştır: otomotiv tamir, bakım ve onarım operatörünün kötü duruşları, 

ergonomik tasarlanmamış iş istasyonuna ve yerleşimine bağlıdır. Bu da ergonomik ilke ve standartlara yeterince 

bağlı kalınmadığını göstermektedir. Tamir, bakım ve onarım işlemi sonunda uzun süre tekrarlanan işlemlere 

bağlı olarak yüksek derecede WMSD'lerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Kullanılan alet ve güvenlik ekipmanları 

da bu rahatsızlıkları arttırabilir. Bu sonuçlara bağlı olarak WMSD'lerin önlenmesi veya azaltılması için aşağıdaki 

önerilerde bulunabiliriz; 

1. Otomotiv tamir, bakım ve onarım operatörleri ergonomik standartlara bağlı kalarak süreçleri etkin 

şekilde uygulayan eğitimli ve yetenekli kişilerden seçilmelidir. 

2. İş istasyonları, farklı tamir, bakım ve onarım pozisyonlarına hitap eden, yüksek ergonomik 

standartlarda tasarlanmalıdır. 

3. İş ekipmanlarının yüksek teknolojik özelliklere sahip olması, WMSD'lerin azaltılmasına katkı 

sağlayabilir.  

4. İş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin üst seviyede alınması WMSD'lerin azaltılmasına 

katkı sağlayabilir.  
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ÖZET 

Arka plan iyonlaştırıcı radyasyon (karasal ve kozmik) için Adıyaman üniversitesi merkez yerleşkesinde 

sintilasyon detektörü Atomtex (taşınabilir sayaç kullanılarak) kullanılarak gama doz hızı ölçümleri yapılmıştır. 

Yapılan ölçüm sonuçlarına göre, kapalı ortam gama doz hızı en düşük 59 nGy h
-1

, en yüksek 81 nGy h
-1

 ve 

ölçülen gama doz hızlarının ortalama değeri 71 nGy h
-1

 olarak hesaplandı. Benzer şekilde, en düşük açık ortam 

gama doz hızı 55 nGy h
-1

, en yüksek 71 nGy h
-1

 ve ölçülen gama doz hızlarının ortalaması 62 nGy h
-1

 olarak 

hesaplandı. Yapılan hesaplamalar sonucunda, kapalı ortam yıllık etkin doz eşdeğeri 289.43 μSv y
-1

 ile 397.35 

μSv y
-1

 arasında değişmekte ve yıllık etkin doz eşdeğerinin ortalama değeri 346.83 μSv y
-1

 olarak hesaplandı. 

Benzer şekilde, dış ortam yıllık etkin doz eşdeğeri 67.45 μSv y
-1

 ile 87.07 μSv y
-1

 arasında değişmekte ve yıllık 

etkin doz eşdeğerinin ortalama değeri 75.72 μSv y
-1

 olarak hesaplandı. Ölçüm noktalarının ortalama toplam (açık 

ve kapalı ortam) yıllık etkin doz eşdeğeri 422.55 μSv y
-1

 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, hem açık hem de kapalı 

ortamlar için yaşam boyu kanser riski (ELCR) değerleri hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda, kapalı ortam 

maruziyeti için yaşam boyu fazla kanser riski 1.420 × 10
−3

 ile 1.949 × 10
−3

 arasında değişmekte ve ortalama 

değeri 1.701 × 10
-3
'tür. Benzer şekilde, açık ortam maruziyeti için, yaşam boyu fazla kanser riski 0.083 × 10

−3
 ile 

0.107 × 10
−3

 arasında değişmekte ve ortalama değeri 0.093 × 10
−3
'tür. Elde edilen sonuçlar, ulusal ve uluslararası 

kuruluşlar tarafından belirlenen dünya ortalamasıyla karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Açık ve Kapalı Ortam, Gama Doz Hızı, Kanser Riski, Radyasyon  

ASSESSMENT OF THE OUTDOOR AND INDOOR GAMMA DOSE RADIATION LEVELS IN 

ADIYAMAN UNIVERSITY CENTRAL CAMPUS 

ABSTRACT 

Gamma dose rate measurements were performed, at the Adıyaman university central campus for background 

ionizing radiation (terrestrial and cosmic) using a scintillation detector Atomtex (via using portable counter). 

According to the measurement results, the lowest indoor gamma dose rate was calculated as 59 nGy h
-1

, the 

highest 81 nGy h
-1

 and the mean value of the measured gamma dose rates was calculated as 71 nGy h
-1

. 
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Similarly, the lowest outdoor environment gamma dose rate was 55 nGy h
-1

, the highest was 71 nGy h
-1

, and the 

mean value of the measured gamma dose rates was 62 nGy h
-1

. As a result of the calculations made, indoor 

annual effective dose equivalent values are ranging from 289.43 μSv y
-1

 to 397.35 μSv y
-1

 and the mean value of 

annual effective dose equivalent was obtained to 346.83 μSv y
-1

. Similarly, outdoor annual effective dose 

equivalent values are ranging from 67.45 μSv y
-1

 to 87.07 μSv y
-1

. The mean value of annual effective dose 

equivalent was calculated to 75.72 μSv y
-1

. The mean total (indoor and outdoor) annual effective dose equivalent 

of measurement locations was calculated to 422.55 μSv y
-1

. In addition, excess lifetime cancer risk  (ELCR) 

values were calculated for both outdoor and indoor environments. As a result of the calculations, the excess life 

time cancer risk for indoor exposure ranges from 1.420 × 10
−3

 to 1.949 × 10
−3

 with mean value of 1.701 × 10
−3

. 

Similarly, for outdoor exposure, the excess life time cancer risk varies from 0.083 × 10
−3

 to 0.107 × 10
−3 

with 

mean value of 0.093 × 10
−3

.The obtained results checked against the world average determined by national and 

intertional institutions. 

Keywords: Cancer Risk, Gamma Dose Rate, Outdoor and Indoor, Radiation 
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ÖZET 

Adıyaman şehir merkezinde bulunan 14 anaokulunda belirlenen noktalarda açık ve kapalı ortamda havada 

soğurulan gama doz oranı ölçümleri ve kanser risk oranı hesaplanarak çevresel radyoaktivite düzeyleri 

değerlendirilmiştir. Ölçümler sonucunda, açık ortam gama doz oranı değerleri 55 nGy h
-1

 ile 78 nGy h
-1

 arasında 

değişmekte ve ortalama gama doz hızı değeri 61 nGy h
-1

 olarak hesaplandı. Kapalı ortam gama doz hızı oranı 

değerleri 54 nGy h
-1

 ile 72 nGy h
-1

 arasında değişmekte ve ortalama gama doz hızının değeri 67 nGy h
-1

 olarak 

hesaplandı. Hesaplamalar sonucunda açık ortam yıllık etkin doz eşdeğeri 67 μSv y
-1

 ile 96 μSv y
-1

 arasında 

değişmektedir ve ortalama yıllık etkin doz eşdeğeri 74 μSv y
-1 
olarak hesaplanmıştır. Kapalı ortam yıllık etkin 

doz eşdeğeri 265 μSv y
-1

 ile 353 μSv y
-1

 arasında değişmektedir ve ortalama yıllık etkin doz eşdeğeri 327 μSv y
-1

 

olarak hesaplandı. Ayrıca, 14 istasyonun toplam ortalama (Açık ve Kapalı) yıllık etkin doz eşdeğeri 401 μSv y
-1

 

olarak hesaplandı. Kapalı ortam maruziyeti için yaşam boyu kanser riski (ELCR) değeri 1.73 × 10
−3

 ile 1.30 × 

10
−3

 arasında değişirken, ortalama değeri 1,60 × 10
−3

 olarak hesaplandı. Açık ortam maruziyeti için yaşam boyu 

kanser riski (ELCR) değeri 0.08 × 10
−3

 ile 0.12 × 10
−3

 arasında değişirken, ortalama değeri 0.09 × 10
−3

 olarak 

hesaplandı. Elde edilen sonuçlar ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından önerilen değerler ile 

karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Açık ve Kapalı Ortam, Anaokulu, Gama Doz Hızı, Kanser Riski  

INVESTIGATION OF THE OUTDOOR AND INDOOR GAMMA DOSE RATES IN 

KINDERGARTENS LOCATED IN ADIYAMAN CITY CENTER IN TURKEY 

ABSTRACT 

Environmental radioactivity levels were evaluated by means of indoor-outdoor gamma absorbed dose rate 

measurements in the air and calculation of cancer risk rate at determined points in 14 kindergartens in Adıyaman 

city center. As a result of the measurements, outdoor gamma dose rate values are ranging from 55 nGy h
-1

 to 78 

nGy h
-1

 and the mean value of gamma dose rate was calculated to 61 nGy h
-1

. Indoor gamma dose rate values are 

ranging from 54 nGy h
-1

 to 72 nGy h
-1

 and the mean value of gamma dose rate was calculated to 67 nGy h
-1

. As a 

result of the calculations, outdoor annual effective dose equivalent values are ranging from 67 μSv y
-1

 to 96 μSv 
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y
-1

 and the mean value of annual effective dose equivalent was calculated to 74 μSv y
-1

.  Indoor annual effective 

dose equivalent values are ranging from 265 μSv y
-1

 to 353 μSv y
-1

 and the mean value of annual effective dose 

equivalent was calculated to 327 μSv y
-1

. Also, the total mean (indoor and outdoor) annual effective dose 

equivalent of 14 stations was calculated to 401 μSv y
-1

. The excess life time cancer risk (ELCR) for indoor 

exposure ranges from 1.73 × 10
−3

 to 1.30 × 10
−3

 with mean value of 1.60 × 10
−3

. For outdoor exposure, ELCR 

varies from 0.08 × 10
−3

 to 0.12 × 10
−3 

with mean value of 0.09 × 10
−3

. The results obtained were compared with 

the values recommended by national and intertional institutions. 

Keywords: Cancer Risk, Gamma Dose Rate, Kindergarten, Outdoor and Indoor             
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ABSTRACT 

Classical ideas about the strengthening of composite materials offer to calculate the compressive strength of 

composites with nanostructured filler according to the additivity rule. However, the actual compressive strength 

of composite materials with nanostructured filler is significantly different from those calculated by the additivity 

rule.  

The type of carbon nanostructured filler has a significant effect on the strength characteristics of the obtained 

composites. The increased strength characteristics of such composites are associated with the high mechanical 

properties of carbon nanostructures and with the peculiarities of the interaction of nanostructures with the matrix 

material. Calculation attempt of the strength characteristics of Cu-matrix powder composite materials with 

carbon nanotubes (CNTs) using of solid deformed body mechanics are difficult, since these composites are not a 

continuum. 

Strengthening mechanisms upon the introduction of CNTs into Cu-matrix include: the load transfer mechanism, 

the generation of dislocations by the mismatch in the coefficient of thermal expansions (CTE) between the matrix 

and reinforcements, mechanism of formation of Orowan looping. The greatest increase in compressive strength is 

provided by the mechanism of formation of Orowan loops. This mechanism, according to the studies, provides 

an increase in the compressive strength of the material by 25–30 MPa at a CNT concentration in the composite 

material of 0.06–0.07 wt. %. 

Keywords: carbon nanotubes, composite material, copper matrix, strengthening mechanisms, Orowan loops. 

INTRODUCTION 

The high mechanical and physical properties of carbon nanotubes (CNTs) make them an optimal reinforcing 

material for metal matrix composites [1, 2]. A small amount of CNTs in composite materials significantly 

improves their mechanical properties [3, 4]. In addition, the development of technologies for the synthesis of 

CNTs makes them available for wide use in nanocomposites. CNTs (Figure 1) have a huge potential for 

application in the aerospace, automotive and energy industries. 
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Figure 1. Size and shape of CNT 

Copper has properties such as strength, high thermal and electrical conductivity, corrosion resistance, good 

machinability and ductility. Copper is widely used in technology. Copper and copper alloys are among the most 

versatile and affordable materials. However, the problem of obtaining composite materials based on a copper 

matrix continues to be relevant. 

The development of technologies for obtaining products is in the direction of increasing the metal utilization 

factor. The manufacture of parts by powder metallurgy meets the requirements of resource saving. Powder 

technologies are an effective way to dispose of industrial waste. 

Electrocontact sintering is a promising and economically justified method for obtaining materials based on a 

metal matrix. However, the development and application of powder composites based on a copper matrix for the 

manufacture of parts for technical devices for various purposes requires studies of the strength properties of the 

resulting materials. 

Numerous publications [3, 4] indicate an increase in the strength of the metal matrix when CNTs are introduced 

into it. 

Strengthening mechanisms upon the introduction of CNTs into Cu-matrix include: the load transfer mechanism, 

the generation of dislocations by the mismatch in the coefficient of thermal expansions (CTE) between the matrix 

and reinforcements, mechanism of formation of Orowan looping. 

The basis of the load transfer mechanism is the shear lag model [5]. The applied stress can be transferred from 

the Cu-matrix to CNTs through interfacial shear stresses. Resulting increase in the ultimate strength in 

compression of the composites due to load transfer can be expressed as the following equation [6]: 

∆UT=VCNTCUl2d-1,                                               (1) 
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where CU is the ultimate strength of the sintered matrix, Pa; l is the average length of CNTs, m; d – average CNT 

diameter, m; VCNT is the volume fraction of CNT. 

The increase in the ultimate strength in compression of the composites caused by thermal mismatch depends on 

the difference in the coefficient of thermal expansions (CTE) between the matrix and reinforcements; the higher 

the difference, the higher the increase of the strength that can be obtained. The improvements to the ultimate 

strength in compression due to thermal mismatch can be written as [7]: 

∆UC=α∙GМ∙b∙12∙∆T∙∆C∙VCNTb∙d,                                  (2) 

where  is a geometric factor that depends on the distribution of dislocations in the structure of the material (for 

copper,  = 0.3 with a particle size of 110 µm and  = 0.44 with a particle size of 20 µm); GМ is the shear modulus 

of the copper matrix, GМ = 42.1 GPa; b is the Burgers vector of the matrix (for copper 0.256 nm); ∆T is the 

difference between the temperatures of manufacture (1073 K) and testing (298 K) of the material, ∆T = 775 K; 

∆C is the difference between the thermal expansion coefficients of the matrix and CNTs (the thermal expansion 

coefficients for copper and CNTs are 1.66 × 10
–5

 K
–1

 and 10
–6

 K
–1

, respectively). 

Orowan looping can significantly influence the strengthening of CNT-reinforced Cu-matrix nanocomposites, 

because nano-sized CNTs can inhibit the dislocation motion, leading to the “dislocation bending” between the 

CNTs [30]. The increase of the ultimate strength in compression composites caused by Orowan looping can be 

given by [6]: 

∆UO=0,8∙M∙GМ∙b∙2∙VCNTπ∙d2                                     (3) 

where M is the Taylor factor (3.06 for Cu), and GМ, b, d, and VCNT are the same as defined above. 

The purpose of the work was to study the effect of CNT content on the strength properties of the resulting 

composite materials with Cu-matrix. 

The significance of each strengthening mechanism in the total improvement of the ultimate compressive strength 

of the nanocomposites were assessed based on two different models: the linear model [8] and the root mean 

square model [9]. 

The two models for MCNT-reinforced powder nanocomposites can be expressed by following two equations, 

respectively: 

∆L=∆UT+∆UC+∆UO                                              (4) 

∆S=∆UT2+∆UC2+∆UO2                                    (5) 

The theoretical ultimate compressive strength of nanocomposites with using the linear model and the root mean 

square model is expressed as follows, respectively: 

σ=M+∆L                                                             (6) 

σ=M+∆S                                                              (7) 
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MATERIALS AND INVESTIGATION METHODS 

In present work, we used multiwalled CNTs with an average outside diameter of 10 nm and average length of 

800 nm. It should be noted that CNTs used in this work were not pretreated with acid. Copper powder (100 µm) 

was used without additional purification. Preparation of a powder mixture and dispersion of CNTs in a metal 

copper matrix were implemented in the process of mechanoactivation for 60 min in a special activator mixer [10, 

11]. 

Composite powder materials were obtained by electrocontact sintering. Samples were formed in a special mold 

through the molding at a pressure of 400 MPa and the sintering by passing an electric current of density 400 

A/mm for 1,5 s under pressure [12, 13]. 

The compressive tests were carried out on an universal testing machine ZD-20 (Werkstoffprufmaschinen-

Leipzig, Germany) at room temperature. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Equations (1) – (7) were used to calculate the theoretical ultimate compressive strength of composites containing 

MCNTs from 0.01 wt. % up to 0.1 wt. %. The calculation results and the experimental values of the ultimate 

strength are shown in Figure 2. 

The ultimate compressive strength were investigated by calculated method and compressive test. A comparative 

analysis of the calculated and experimental values of the ultimate compressive strength for samples based on the 

copper matrix and carbon nanotubes was performed. Linear and root mean square models of strengthening of 

composite materials with nanosized filler were presented. 

 

Figure 2. Ultimate compressive strength of MCNT-reinforced powder nanocomposites on a copper matrix base 

calculated using linear and root mean square models and obtained experimentally as a function of MCNTs 

concentration 
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CONCLUSION 

In this work, the problem of using MCNTs in increased strength powder composite materials on a copper matrix 

base has been investigated. The effect of a carbon nanosized filler on the ultimate compressive strength of a 

composite material based on a copper matrix is shown. 
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ÖZET 

Karaman tahıl tarımının yoğun olarak yapıldığı bir Orta Anadolu kentidir. Ekonomisi tarım-hayvancılık ve gıda 

sanayine dayanmaktadır. Kentte özellikle bisküvi ve çikolata üretimi yaygın olarak yapılmaktadır. Hayvan yemi 

olarak ise mısır tarımı geniş alanlarda yapılmaktadır. Bu çalışmada, 2010-2021 yılları arasında Karaman il 

genelindeki tarım alanlarının büyüklüğü, mevcut traktör sayısı ile mısır silaj makinelerindeki değişimler esas 

alınarak, 2022 ile 2032 yılları arası için, bu değerlerdeki değişimlerin ve buna bağlı olarak oluşacak talebin 

tahminlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Karaman’da mısır tarımı yapılan alanlarda tarımsal faaliyetler 

incelenmiştir. Bu alanların büyüklükleri, traktör mevcudu ve silaj makinesi mevcutlarının 2010 ile 2021 yılları 

arasındaki 11 yıllık değişimleri 2022 yılı TUİK verilerinden alınmıştır. İncelenen bu değişimlerden projeksiyon 

için ana kriter olan toplam traktör gücü, ortalama traktörü gücü, silaj makinesi/traktör adedi oranları 

belirlenmiştir. Silaj makinesi talep projeksiyonu belirlenirken, zincirleme miktar indeksi yöntemi ve talep 

projeksiyon değerlerinin baz alınmasına dayanan yöntem kullanılarak, 2022-2032 yılları arası için 11 yıllık iki 

ayrı tahminleme yapılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, Karaman’da 2021 yılında mevcut olan 9995 adet traktör parkının, 2032 yılında 11695,54 

adede, 403 adet olan mısır silaj makinesi adedinin zincirleme miktar indeksi yöntemi kullanılarak, 683,53 olarak 

tahmin edilirken, projeksiyon değerlerine göre ise, 657,59 adede, ulaşacağı öngörülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Mısır Silaj Makinesi, Talep Projeksiyonu, Traktör. 

DETERMINING THE DEMAND PROJECTION OF CORN FORAGE MACHINES IN KARAMAN  

ABSTRACT 

Karaman is a Central Anatolian city where grain farming is done intensively. Its economy is based on 

agriculture-livestock and food industry. Biscuit and chocolate production is common in the city. As for animal 

feed, corn cultivation is carried out in large areas. In this study, it is aimed to estimate the changes in these values 

and the demand that will arise between 2022 and 2032, based on the size of the agricultural lands in Karaman 

province, the number of available tractors and the changes in corn silage machines 2010-2021. For this purpose, 

agricultural activities were examined in the areas where corn is cultivated in Karaman. The sizes of these areas, 
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the number of tractors and forage harvesters, 11-year changes between 2010 and 2021 are taken from the 2022 

TUIK data. Total tractor power, average tractor power, forage harvester/tractor number ratios, which are the main 

criteria for projection, were determined from these changes. While determining the forage harvester demand 

projection, two 11-year forecasts were made for the years 2022-2032, using the chained quantity index method 

and the method based on demand projection values. 

As a result of the study, the number of 9995 tractor parks in Karaman in 2021 was estimated to be 11695.54 in 

2032, while the number of 403 corn silage machines was estimated as 683.53 using the chain amount index 

method, while according to the projection values, it was estimated as 657.59 is predicted to reach. 

Keywords: Corn Forage Machine, Demand Projection, Tractor.  

1. GİRİŞ 

Tarımsal mekanizasyon, bitkisel ve hayvansal üretimin gerçekleşmesi için, işletmelerde kullanılan ilkel tarım 

tekniklerinin yerine, günümüz teknolojilerin getirmiş olduğu daha gelişmiş donanımlı alet ve ekipmanların 

kullanılması olarak tanımlanabilir. Tarımsal mekanizasyon araçlarının kullanımı ile üründe verimi artışı 

sağlanabilir. Böylelikle, iş gücünden tasarruf edilirken, işçi eksikliği giderilmekte, iş kolaylaşmakta ve zevkli 

hale gelmekte ve işletmenin kâr oranı artırmaktır. Gelişmiş ülkelerde otomasyon sistemleri yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu sistemlerin kullanımı hem tarımda, hem de sanayi alanlarında giderek artış 

göstermektedir. Tarımda makineleşme ve yeni tarım alanların açılması, bu kesimde tüm çalışanların sosyal ve 

ekonomik açıdan yeni haklar kazanmalarını sağlamaktadır. Pek çok araştırmacı illerin tarımsal mekanizasyon 

seviyeleri ili ilgili araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmaların genelinde traktör sayılarının yıllara bağlı olarak artış 

gösterdiği görülmüştür Bu durumun tarımsal mekanizasyon seviyelerinin artışında önemli bir faktör olduğu 

görülmektedir (Yıldız ve ark., 2007; Eryılmaz ve ark., 2013; Kaya ve Örs, 2020; Dilay ve Özkan, 2021; Gül ve 

ark., 2022). 

Ülkemizde kırsal alanlarda yaşayan nüfusun azaldığı görülürken, kent nüfusu ise giderek artmaktadır. Kırsal 

nüfus payı makineleşme ve sanayileşmenin önemli bir göstergesi olmasına rağmen, kırsal ile bağlarını ve 

ilişkisini koparmamaktadır. Kentlerde yaşamına devam ederken, bu kırsaldan uzaklaşma anlamına 

gelmemektedir. 

Ülkemiz tarımının ihtiyacı olan tarım makinelerinin önemli bir kısmı, yerli imalat ile karşılanmaktadır. 

Dolayısıyla tarım makineleri imalat sanayi de sürekli olarak değişim ve yenileşmeyi beraberinde getirmektedir. 

Son yıllarda ülkemizde imalatı yapılan mısır silaj makinesi özellikle hayvancılık yapan işletmeler için oldukça 

önemli bir makinedir. Mısır silaj makinelerinin hasat tekniğine uygun olarak çalışabilmesi ve istekleri 

karşılayabilmesi, bu makinelerin standartlara uygun olarak imalatı yapılması gerekmektedir. 

Bu çalışmada Karaman’da geçmişten günümüze işlenen tahıl üretimi için tarım alanı değişimleri, buna bağlı 

olarak traktör sayısı ve traktör gücü değişimleri ile mısır silaj makinelerinin sayısı, ortalama artış oranı ve 
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ortalama traktör başına düşen mısır silaj makinesi esas alınarak, bunların parkında gelecekteki 11 yıllık olası 

değişimlerin ve talep projeksiyon ortaya konulması amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Karaman, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ekonomisi tarım ve tarıma bağlı sanayi sektörüne dayanan bir 

Anadolu kentidir. TÜİK (2022) verilerine göre, il nüfusu 254919 ve yüzölçümü 8678 km
2
'dir, İlde km

2
'ye 29 kişi 

düşmektedir (Dilay ve Özkan, 2021). 

İç Anadolu bölgesinin güneyinde yer alan Karaman, 37°-11' kuzey enlemi; 33°-13' doğu boylamları arasında yer 

almaktadır. Güneyinde Mersin ve Antalya, batı, kuzey ve doğusunda Konya yer almaktadır, İl Merkezinin deniz 

seviyesinden yüksekliği 1.033 m'dir (Anonim, 2022).Geniş bir alanına sahip olan Karaman'da tarım yapılabilen 

alanların %37’si tarla tarımına elverişli iken, %23’ü ise, çayır mera arazilerinden oluşmaktadır (Anonim, 2022). 

Tarım makineleri sektörü ile ilgili talep projeksiyonu, traktör talebi ile diğer ekipmanların traktör ile 

ilişkilendirilmesi esasına dayanır (Destici ve Özarslan, 2006). Bu ilişkilendirmede tarım sektörünün gelişme 

amaçlarına bağlı olarak; işlenen tarım arazinin hektarı başına düşen traktör gücü esas alınır. Buna paralel gerekli 

traktör parkı ve gerekli diğer ekipman parkı belirlenir (Çalış, 1988). 

Bu çalışmada Mısır silaj makinelerinin talep projeksiyonunda bölgedeki tarla traktör parkı [(35-50 BG) , (50-70 

BG) ve (70 BG) güç gruplarındaki], tarla tarımında işlenen alan, mısır silaj makinelerinin parkı, bu işlenen alanın 

hektarı başına düşen traktör gücü, mısır silaj makinesi/ traktör sayısı oranlarının 2010-2021 yılları arasındaki 

değişimi incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmada projeksiyon için ana kriter olan ortalama traktör gücü, tahıl tarımı yapılan alan, il genelinde 

kullanılan traktör sayıları yardımı ile yıllara göre toplam beygir gücü değerleri, işlenen tarım alanı başına düşen 

traktör gücü değerleri belirlenerek bilgisayar ortamında istatistiksel analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda 2022-2032 periyodu için traktörleri parkının gelişimi ve mısır silaj makinesi parkı ile ilgili 

tahminlerde bulunulmuştur. 

Karaman ilindeki mısır silaj makineleri talep projeksiyonu belirlenirken, iki ayrı yöntem kullanılmıştır. Bu 

yöntemlerden birincisi zincirleme talep indeks yöntemi diğeri ise talep projeksiyonudur (Destici ve Özarslan, 

2006). Zincirleme talep indeks yönteminde, mısır silaj makinelerinin 2010-2021 yıllarındaki park mevcutları 

incelenmiş, her yıl için % artış oranları belirlenerek, bu artış oranlarının ortalaması alınıp, bulunan değer kadar 

artış, 2021 yılındaki mısır silaj makinesi sayısına ilave edilerek, gelecekteki 11 yıl için talep indeksi 

hesaplanmıştır. 

Mısır silaj makineleri talep projeksiyonu belirlenmesinde kullanılan ikinci yöntemde ise 2010-2021 yılları 

arasındaki 11 yıllık mısır silaj makinesi/traktör sayısı oranlarının ortalaması bulunarak, bu oran 2022-2032 yılları 

için belirlenen traktör parkı projeksiyon değerleri ile ilişkilendirilmiş ve gelecekteki mısır silaj makinelerinin 

talep projeksiyonu belirlenmiştir (Çalış, 1988). Karaman’da traktör talep projeksiyonu hesaplanırken 3 ana kriter 
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göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar; ortalama tarım traktör gücü (BG), işlenen tarım alanı (ha) ve 

Karaman’daki tarım traktörü sayısıdır. 

Bu araştırmada kullanılan, tarım alanları, traktör sayısı, traktör güçleri, mısır silaj makineleri sayıları gibi veriler, 

Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından alınmıştır (Anonim, 2022). 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Karaman’da mısır üretiminin gerçekleştirilmesinde kullanılan traktörlerin gücü 35 BG ve daha yukarısı olduğu 

için traktörlerin güç grupları olarak yapılmıştır. Bu nedenle talep projeksiyonu hesaplamalarında 35-50 BG,50-70 

BG ve >70 BG gruplandırılması yapılmak suretiyle, bu güç gruplarındaki traktör sayısı mevcudu esas alınmıştır. 

Karaman genelindeki, tarımda kullanılan alan ile traktör sayısı ve mısır silaj makinesi parkının yıllara göre 

değişimi Çizelge 1'de verilmiştir. 

Çizelge1.Tarımda kullanılan alan ile traktör sayısı ve mısır silaj makinesi parkının yıllara göre değişimi 

(Anonim, 2022)  

Yıllar 

Tahıl Tarımı 

Yapılan Alan 

(ha) 

Traktör Sayısı (Adet) Mısır Silaj Makinesi 

(Adet) 
35-50 BG 51-70 BG >70 BG Toplam 

2010 197153,4 3341 4333 1427 9101 181 

2011 194709,5 3278 4345 1448 9071 189 

2012 215145,9 3245 3627 593 7465 192 

2013 248279,7 3370 3824 755 7949 224 

2014 253260,1 3320 4242 1355 8917 247 

2015 269181,0 3358 4364 1410 9132 257 

2016 264571,0 3376 4469 1450 9295 285 

2017 261857,2 3413 4629 1570 9612 322 

2018 260242,9 3441 4653 1611 9705 341 

2019 263027,7 3465 4624 1637 9726 377 

2020 261064,7 3442 4696 1750 9888 400 

2021 265536,2 3411 4727 1857 9995 403 

 

Karaman’da mısır tarımında kullanılan traktörlerin ortalama traktör gücünün hesaplanmasında 35-50 BG güç 

aralığında bulunan traktörlerin ortalama gücünün 45 BG, 50-70 BG traktörlerin 60 BG ve 70 BG’den büyük 

traktörlerin gücünün 85 BG olduğu kabul edilerek, bu güç değerleri, ağırlıklı güç ortalaması cinsinden 

bulunmuştur. Bu yöntemin talep projeksiyonunda daha gerçekçi bir tahminleme olacağı düşünülmüştür. Buna 

göre 2010-2021 yılları için ortalama traktör gücü değerleri Çizelge 1’den yararlanılarak hesaplanmıştır. 

Hesaplanan ortalama traktör gücü değerlerinin yıllara göre değişimi  (1) nolu eşitlikle hesaplanmış ve Çizelge 

2’de verilmiştir. 

                      
                                                                              

                                                                        
  (1) 

Örnek olarak 2010 yılı ortalama traktör gücü şu şekilde hesaplanmıştır. 

Ortalama traktör gücü = (3341 × 45)+(4333 × 60)+(1427x 85)/(3341+4333+1427) = 58.41 BG 
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Çizelge 2.Traktörlerin yıllara göre hesaplanan ortalama güç değerleri 

Yıllar Ortalama Traktör Gücü (BG) 

2010 58,41 

2011 58,57 

2012 55,47 

2013 56,02 

2014 58,21 

2015 58,34 

2016 58,45 

2017 58,76 

2018 58,83 

2019 58,86 

2020 59,20 

2021 59,53 

 

Çizelge 2’de verilen değerler ele alınarak bilgisayarda regresyon analizi yapıldığında Karaman’daki traktörlerinin 

ortalama güçlerinin yıllara bağımlı olarak Y=-347.205+0.201x denklemini veren korelasyon katsayısı R
2
=0.99 

olan bir artış gösterdiği görülmektedir. Traktörlerinin ortalama güç değerlerinin regresyon analizi sonucu elde 

edilen denklem yardımıyla hesaplanan projeksiyon değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelge 3.Traktörlerin güç ortalamasının projeksiyon değerleri  

Yıllar Ortalama Traktör Gücü (BG) 

2022 59,22 

2023 59,42 

2024 59,62 

2025 59,82 

2026 60,02 

2027 60,22 

2028 60,42 

2029 60,62 

2030 60,83 

2031 61,03 

2032 61,23 

 

Bu noktadan hareketle, Karaman’da toplam beygir gücü ve işlenen tarla alanının hektarı başına düşen traktör 

gücü 2010-2021 yılları için, (2) ve (3) nolu eşitlikler yardımıyla, hesaplanarak Çizelge 4’de verilmiştir. 

                       (2) 

Eşitlikte; 

BGt: Toplam beygir gücü (BG), 

TGort: Ortalama traktör gücü (BG), 

TS : Traktör sayısı (adet).  

     
   

  
           (3) 

Eşitlikte; 
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TGha: İşlenen tarım alanının hektarı başına düşen traktör gücü (BG/ha), 

TA: İşlenen tarım alanıdır (ha). 

Çizelge 4. Yıllara göre toplam beygir gücü ve işlenen alanın hektarı başına düşen beygir gücü 

Yıllar Toplam Traktör Gücü (BG) BG/ha 

2010 531620 2,70 

2011 531290 2,73 

2012 414050 1,92 

2013 445265 1,79 

2014 519095 2,05 

2015 532800 1,98 

2016 543310 2,05 

2017 564775 2,16 

2018 570960 2,19 

2019 572510 2,18 

2020 585400 2,24 

2021 594960 2,24 

 

Çizelge 4’de görüldüğü gibi Karaman’da işlenen tarım alanına düşen toplam beygir gücü yıllara bağlı olarak 

düzensiz değişiklikler göstermektedir. Bunun nedeni, işletme sahiplerinin zaman zaman daha küçük güçlü 

traktörleri tercih etmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Çizelge 4’deki yıllara göre değişen birim hektar başına 

düşen güç değerlerine regresyon analizi yapıldığında, BG/ha değerlerinin yıllara göre değişen korelasyon 

katsayısı R
2
=0.23 ve Y=39,184–0,018x denklemini veren, Toplam Beygir Gücü değerlerinin yıllara bağımlı 

olarak korelasyon katsayısı R
2
=0.709 ve Y=-21093852,955+10730,682x denklemini veren matematiksel model 

ile açıklanan artış gösterdikleri söylenebilir. Yapılan bu regresyon analizi sonucunda hesaplanan projeksiyon 

değerleri, Çizelge 5’de verilmiştir. 

Çizelge 5.İşlenen tarım alanı başına düşen traktör gücü ve işlenen tarım alanına düşen toplam beygir gücü 

projeksiyon değerleri.  

Yıllar Toplam Güç (BG) BG/ha Ortalama Traktör Gücü (BG) 

2022 603586,0 2,79 59,22 

2023 614316,7 2,77 59,42 

2024 625047,4 2,75 59,62 

2025 635778,1 2,73 59,82 

2026 646508,8 2,72 60,02 

2027 657239,5 2,70 60,22 

2028 667970,1 2,68 60,42 

2029 678700,8 2,66 60,62 

2030 689431,5 2,64 60,83 

2031 700162,2 2,63 61,03 

2032 710892,9 2,61 61,23 

Çizelge 1’de verilen yıllara göre değişen tarım traktörü sayılarına regresyon analizi yapıldığında, yıllara göre 

değişen korelasyon katsayısı R
2
=0,72 ve Y=-301218,239+153,993x denklemini veren matematiksel model ile 
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açıklanan artış gösterdikleri söylenebilir. Yapılan bu regresyon analizi sonucunda hesaplanan projeksiyon 

değerleri, Çizelge 6’da verilmiştir. 

Çizelge 6.Tarım traktörü parkının projeksiyon değerleri 

Yıllar Traktör Sayısı (Adet) 

2022 10155,61 

2023 10309,60 

2024 10463,59 

2025 10617,59 

2026 10771,58 

2027 10925,57 

2028 11079,57 

2029 11233,56 

2030 11387,55 

2031 11541,54 

2032 11695,54 

 

Elde edilen bu verilerden yararlanarak, Karaman’ın 2022-2032 yılları için tarla traktörü talep projeksiyonu (1) 

numaralı eşitlikten hesaplanarak elde Karaman’da tarım traktörlerindeki bu artışın genelde ağırlıklı olarak 50 

BG’den büyük güçteki traktörlerde daha yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Bunun nedenini ise Karaman’da 

çiftçilerin yüksek güçteki traktörleri talep etmesi, bunun yanında yerli traktör imalatımızın bu güç sınıfındaki 

traktörlere ağırlık vermesi olarak açıklayabiliriz.  

Karaman’daki mısır silaj makineleri talep projeksiyonu hesaplanırken iki ayrı yöntem kullanılmıştır. Bu 

yöntemlerden birincisi zincirleme indeks yöntemidir. Bu yöntemde mısır silaj makinelerinin 2010-2021 

yıllarındaki park mevcutları incelenmiş, her yıl için % artış oranları belirlenerek bu artış oranlarının ortalaması 

alınıp, bulunan değer kadar artış, 2021 yılındaki mısır silaj makinesi sayısına ilave edilerek, gelecekteki 11 yıl 

için devam ettirilerek hesaplanmıştır. 

2010-2021 yılları arasındaki mısır silaj makinelerinin artış oranlarının ortalaması alındığında 

(4.42+1.58+16,67+10,26……..+0.75)/11 =84,15/11=7.65 olarak artış oranlarının ortalaması bulunur. Bu 

ortalama artış oranı 2021 yılındaki 403 değeri ile çarpılarak 2022 yılı için 433,83 değeri bulunur. Bu yöntemle 

2032 yılına kadar hesaplanan mısır silaj makinesi projeksiyon değerleri Çizelge 7’de verilmiştir.  

Çizelge 7, Mısır Silaj Makinesi zincirleme indeks yöntemine göre hesaplanan projeksiyon değerleri 

Yıllar Mısır Silaj Makinesi Sayısı (Adet) 

2022 433,83 

2023 464,22 

2024 488,59 

2025 512,96 

2026 537,33 
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2027 561,69 

2028 586,06 

2029 610,43 

2030 634,80 

2031 659,16 

2032 683,53 

 

Karaman’daki mısır silaj makineleri talep projeksiyonu hesaplanmasında kullanılan ikinci yöntemde ise, Çizelge 

1’de verilen yıllara göre değişen mısır silaj makinesi sayılarına regresyon analizi yapıldığında, yıllara göre 

değişen korelasyon katsayısı R
2
=0,99 ve Y=-45338,758+22,636x denklemini veren matematiksel model ile 

açıklanan artış gösterdikleri söylenebilir. Yapılan bu regresyon analizi sonucunda hesaplanan projeksiyon 

değerleri, Çizelge 8’de verilmiştir. 

Çizelge 8. Mısır Silaj Makinesi projeksiyon değerleri 

Yıllar Mısır Silaj Makinesi Sayısı (Adet) 

2022 431,23 

2023 453,87 

2024 476,51 

2025 499,14 

2026 521,78 

2027 544,41 

2028 567,05 

2029 589,69 

2030 612,32 

2031 634,96 

2032 657,59 

Çizelge 1’deki mısır silaj makinesi ve traktör sayısı değerlerinden yararlanılarak elde edilen mısır silaj makinesi / 

traktör sayısı oranı değerleri Çizelge 9’da verilmiştir. 

Çizelge 9.Mısır Silaj Makinesi/traktör sayısı oranlarının yıllara göre değişimi 

Yıllar Mısır Silaj Makinesi Sayısı/ Traktör Sayısı 

2010 0,020 

2011 0,021 

2012 0,026 

2013 0,028 

2014 0,028 

2015 0,028 

2016 0,031 

2017 0,033 

2018 0,035 

2019 0,039 

2020 0,040 

2021 0,040 
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Çizelge 9’da verilen yıllara göre değişen tarım traktörü sayılarına regresyon analizi yapıldığında, yıllara göre 

değişen korelasyon katsayısı R
2
=0,98 ve Y=-3,74+0,002x denklemini veren matematiksel model ile açıklanan 

artış gösterdikleri söylenebilir. Yapılan bu regresyon analizi sonucunda hesaplanan projeksiyon değerleri, 

Çizelge 10’da verilmiştir. 

Çizelge 10. Mısır Silaj Makinesi/traktör sayısı oranı projeksiyon değerleri 

Yıllar Mısır Silaj Makinesi /Traktör Sayısı 

2022 0,304 

2023 0,306 

2024 0,308 

2025 0,310 

2026 0,312 

2027 0,314 

2028 0,316 

2029 0,318 

2030 0,320 

2031 0,322 

2032 0,324 

 

Sonuç ve Tartışma 

Karaman’da geçmiş 11 yıllık süreçte tarım traktörü ve mısır silaj makinesi parkında artışlar meydana gelmiş ve 

bu gelişmelerin baz alınmasıyla, gelecek 11 yılın sonunda tarım traktör parkının 11695,54 adede, mısır silaj 

makinesi parkının da zincirleme indeks yöntemine göre 657,59 adede ve tarım traktörü projeksiyon değerine 

bağlı olarak ise 683,53 adede ulaşacağı tahminlenmiştir. Değişim miktarları incelendiğinde, her yıl 24-31 adet 

mısır silaj makinesi talebinin olacağı tahminlenmiştir. Traktör sayılarının artması ve mekanizasyon seviyesinin 

iyileşmesi özelde Karaman tarımı, genelde de ülkemiz tarımı açısından önemlidir. Ancak, traktör güç seçiminin 

işletme büyüklüğü ile uyumlu olup olmadığı da dikkate alınmalıdır (Gül ve ark., 2022). Traktör sayılarının ve 

mısır silaj makinesi sayısının artması, Karaman tarımı açısından önemlidir. Ancak, traktör gücü seçiminin 

işletme büyüklüğü ile ilişkili olduğu gözden kaçmamalıdır. Son yıllarda işletmelerin mısır silaj makinesi 

talebinin olduğu istatistikî rakamlardan görülmektedir. Mısır silaj makinesine olan talep artışının, hayvancılığın 

gelişimi ile ilişkili olduğu söylenebilir. Hayvancılığın gelişmesi ve ticari değerinin artması sonucunda firmaların 

silaj makinelerine olan taleplerini artırmıştır. Önümüzdeki yıllarda üreticilerin arz ve talebe göre yatırımlarını 

yoğunlaşacakları anlaşılmaktadır. Öte yandan toprak ve su kaynaklarının korunması için yapılan 11 yıllık 

projeksiyon, bölgedeki üreticilerin iklim değişikliklerine adaptasyonu ile azaltılmış toprak işleme sistemlerine 

geçiş konusunda gerekli çalışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

Madencilik sektörü diğer sektörlerle kıyaslandığında, en tehlikeli sektör olarak dikkat 

çekmektedir.Çalışma ortamlarının zorluğu ve çalışma ortamında oluşan bir takım farklı etmenler(ergonomik 

koşullar, kaya kırılmaları, göçükler, yapay ışıklandırma) nedeniyle bu sektör çalışanları iş sağlığı ve güvenliği 

(İSG) açısından oldukça tehlike altındadırlar. Bu sektörde yaşanan iş kazaları ve özellikle bu sektör 

çalışanlarındagörülen meslek hasstalıkları nedeniyle, madencilik sektörü İSG anlamında önemli hale 

gelmektedir. Bu kapsamda, bu çalışmanın amacı madencilik sektöründe meydana gelen iş kazaları ve meslek 

hastalıklarını incelemek bunların istatistiksel analizlerini sektörün durumunu ortaya koymaktadır.   

Çalışma bulgularına göre 1995 ile 2020 yıllar arasında 17886 çalışan ise meslek hastalığına yakalanmış 

bu çalışanların 916(%5,2)’si hayatını kaybetmiştir. 2012 yılından itibaren iş kazısı ve meslek hastalığı sonucu 

ölüm oranı binde 10’un altına düşmüştür. 2016 yılından itibaren ise bu oran binde 5’in altına düşmüştür. Çalışma 

saatine göre iş kazaları sabah çalışma saatlerinden öğlen tatiline kadar her saat artarak devam etmektedir. Öğlen 

mesaisinde sonra da benzer durum izlenmektedir.  

2002 yılından 2020 yılana kadar madencilik alanında iş kazaları artarak devam etmiştir. Bu artış yaklaşık 

%66 oranındadır. 2002 yılından 2020 yılına kadar madencilik alanında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu 

ölüm oranları artarak devam etmiştir. Madencilik sektörünü oluşturan faaliyet alanında iş kazalarının ve meslek 

hastalıklarının en fazla yaşanılan alan kömür ve linyit çıkartılması ve diğer madencilik ve taşocaklarında 

meydana gelmektedir. 2015-2020 yılarında meydana gelen iş kazaları ve hastalıklardan 1359 madenciye gelir 

bağlanmıştır.  

2015-2020 yılları arasında maden çalışanlarından toplam 409 çalışan mesleki hastalıklara tutulmuş ve 5 

madenci meslek hastalığı yüzünde hayatını kaybetmiştir. Madencilik sanayi ve diğer faaliyet alanlarında 

meydana gelen meslek hastalıkları karşılaştırılması sonuçlarına göre diğer sektörlerde meslek hastalığına 
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tutulumlarında yıllara göre yükselirken madencilik alanında 2011 yılı sonrası azalış veya belli bir aralıkla 

seyrettiği görülmüştür.  

STATISTICAL ANALYSIS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND DISEASES   IN THE 

MINING SECTOR 

ABSTRACT 

The mining sector draws attention as the most dangerous sector when compared to other sectors.Due to 

the difficulty of the working environment and a number of different factors(ergonomic,conditions,rock 

breaks,collapse,artificial lighting) in the working environment,the employees of the sector are in great danger in 

terms of occupational health and safety (OHS) . Due to the occupational accidents in this sector and the 

occupational ddiseases seen especially in the employees of this sector,the mining sector becomes important in 

terms of OHS.In this context,the aim of this study is to examine the occupational accidents and occupational 

diseases in the mining sector,and to reveal the statistical analysis of them. 

According to the findings of the study, between 1995 and 2020, 17886 workers and 916 people who had 

an occupational disease died. The death rate as a result of occupational disease is 5.2%, while the total mortality 

rate is 8 per thousand. Since 2012, the death rate as a result of work excavations and occupational diseases has 

decreased below 10 per thousand. Since 2016, it has decreased below 5 per thousand. Death due to occupational 

disease was seen as 6 people between 2012-2020. According to the working hours, occupational accidents 

continue to increase every hour from the morning working hours to the lunch break. A similar situation is 

observed after the noon shift. 

From 2002 to 2020, occupational accidents in the mining field continued to increase. This increase is 

approximately 66%. From 2002 to 2020, death rates as a result of work accidents and occupational diseases in 

the mining field continued to increase. In the field of activity that constitutes the mining sector, the most common 

occupational accidents and diseases occur in coal and lignite extraction and other mining and quarries. 1359 

miners received income from work accidents and diseases that occurred in 2015-2020. 

Between the years 2015-2020, a total of 409 mining workers were affected by occupational diseases. 442 

of these employees are men and 3 are women. 87 miners in 2015, 79 in 2016, 55 in 2017, 108 in 2018, 72 in 

2019 and 44 in 2020 were affected by occupational diseases. According to the field of activity, 351 miners are 

engaged in the extraction of coal and lignite. 28 miners contracted occupational diseases while working in metal 

ore mining, 21 miners working in other mines and quarries, and 9 miners working in supporting services. While 

there were no deaths due to occupational diseases in 2015-2019, 5 miners lost their lives due to occupational 

diseases in 2020. 
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According to the results of the comparison of angel diseases occurring in the mining industry and other 

fields of activity, it has been observed that while the incidence of occupational diseases in other sectors has 

increased over the years, it has decreased or progressed with a certain interval after 2011 in the mining industry. 

Keywords: OHS, Occupational Diseases, Occupational accidents, Mining Sector 

1.GİRİŞ 

Madencilik günümüzde madenlerin hem arama hem de işlenerek topraktan çıkarılmasını ekonomik olarak ve 

çevreye en az zarar vermeyi içeren temel endüstrilerden biridir. Madencilik, ulusların ekonomik ve savunma 

ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli ve güvenilir mineral ve malzeme kaynaklarına sahip olmaları için gereklidir. 

Mesleki yaralanmalar ve kötü sağlık, bireyler, aileleri ve toplulukları için büyük sosyal ve ekonomik etkilere 

sahiptir. Ayrıca bir bütün olarak toplum için doğrudan ve dolaylı maliyetler şeklinde ekonomik etkileri vardır. 

Çeşitli ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyetinin GSYİH'nın yüzde 1 ila 3'ü arasında 

olduğu tahmin edilmektedir (Rikhardsson, 2004). 

Mineraller yenilenemeyen bir kaynaktır ve bu nedenle madenlerin ömrü sınırlıdır ve madencilik arazinin geçici 

kullanımını temsil eder. Arazinin bu geçici kullanımı sırasında madencilik yaşam döngüsü şu aşamalara 

ayrılabilir: keşif, geliştirme, çıkarma ve işleme ve maden kapatmadır (Madencilik Mevzuatı, 2018) 

Madencilik yoluyla geri kazanılan emtialar arasında metaller, kömür, petrol şistleri, değerli taşlar, kireç taşı, 

kesme taş, kaya tuzu, potas, çakıl ve kil bulunur. Madencilik, daha geniş anlamda, petrol, doğal gaz ve hatta su 

gibi yenilenemeyen herhangi bir kaynağın çıkarılmasını içerir. Madenler insan yaşam için önemli olduğu gibi, 

birçok günlük ürün olduğu konusunda oldukça önemlidir. Günlük hayatta kullandığımız, seramik, kozmetik, 

imalat, ilaç, elektronik, deterjan ürünleri, cam, metal, kağıt, boya ve plastik gibi çeşitli sektörlere hammadde 

sağlamaktadır (Haas ve Yorio 2016). 

Madencilik, istikrarlı bir toplumun refahı ve dünya ekonomilerinin sürdürülebilirliği için gerekli olan diğer 

sektörler için bir omurgadır (Botha, 2017). Madenciliğin kamuoyundaki imajını engelleyen sosyal, sağlık ve 

çevresel etkileri vardır. En önemli faktörler arazi kullanımı, sağlık, atmosfer ve su kirliliği üzerindeki etkilerdir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın daha geniş bağlamında, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları, sürdürülebilirlik için en 

önemli beklentiler arasındadır. Madencilikte risklerin işçileri geçim kaynaklarından veya yaşam kalitelerinden 

mahrum etmeyeceği beklentisi yüksektir. İş kazaları ve sağlık tehlikeleri de halk sağlığı ve güvenliğini ve çevreyi 

etkileyebilir. İnsanların sağlığı ve güvenliğine ekonomiye ve çevre üzerindeki etkiler gibi bu faktörler, iş sağlığı 

ve güvenliğini ele alma çabalarını sürdürülebilir kalkınma için daha geniş sosyal etkilere sahiptir. 

1.1. Madencilik Sanayinde Risk Değerlendirmesi Ve İş Sağlığı Yönetimi 

Risk tanımlama yönteminin temel amacı, riski bir sorun oluşturana ve durumu doğrudan etkileyene kadar 

değerlendirmektir. Durum, her sektörün çevresel, güvenlik veya finansal yönlerini içerebilir (Hilgert, 2015). 
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Risk değerlendirmesinin (RD) amacı, yönetimin ihtiyaç duyduğu çaba düzeyini tanımlayan tehlikeli tehlikeler, 

yaşamı tehdit eden tehlike, önemli tehlike, yeterli risk ve küçük risk gibi gruplardaki tehlikeleri ele almaktır. 

Risk değerlendirmesi, tehlikeleri belirlemenin bir yoludur ve yeterince düzenlenmediği takdirde madencilik 

şirketinin yanı sıra çalışanlara da büyük zararlar verebilir. Genel görüş, daha iyi bir çalışma ortamı için faydalı 

görülen bilgilerin RD sürecinde verildiği yönündeydi. Madencilik projeleri ilk başta zararsız görünebilir; ancak 

ileride zarara veya zor duruma ve tehlikeli duruma neden olabilir. Bu nedenle risk altında olan veya olması 

muhtemel yerlerin belirlenmesi gerekmektedir. Maden üretiminde çok sayıda ölüm vakası, önemli risklerin 

tespiti, değerlendirilmesi ve yönetiminde değişiklik gerekliliğini önemser. Maden felaketleri azaltılmasına 

yönelik yeni yasalar getiruldi, eğitim geliştirildi, ekipman verimliliği artırıldı ve teknoloji geliştirildi (Botha 

2017).  

Risk değerlendirmesi, olasılık ve riskin ürün ölçümü olarak kalır. Genellikle, modern işgücü koruma ve güvenlik 

yasaları, müdahale etmeden önce bir risk değerlendirmesinin yapılmasını gerektirir. Risk yönetimi, riskin 

oldukça uygulanabilir olan en düşük derecede ele alınmasını gerektirir. Risk yönetiminin yönetilmesi gerekir 

(Coulson ve Christofides 2020). 

1.2. Maden Sağlığı Ve Güvenliği Yasası 

MHSA, madencilik sektöründeki sağlık gereksinimlerine odaklanarak madencilik sektörünü düzenler. Madende 

özellikle madenciler arasında bir güvenlik kültürü oluşturmaya ve güvenli çalışma koşullarına daha fazla 

odaklanmaya odaklanan bir eğitim ve öğretim programının uygulanması, uyumsuzlukla ilgili zorlukların 

üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir (Lowry, ve Neuman, 2011; Peters,2002). Ayrıca, madencilik ortamı 

tehlikeli kabul edildiğinden, tüm madencilik organizasyonunun, Maden Sağlığı ve Güvenliği Yasası tarafından 

şart koşulduğu gibi, birincil önleyici strateji olarak tıbbi gözetimi yürütmesi gerekir. İş sağlığı ve güvenliği 

uyumu, işyerinde gerekli veya istenen davranışı şekillendirir. Ayrıca, uyum, beklentiler yoluyla çalışan 

davranışını şekillendirdiğine inanılan kuruluştaki güvenlik kültürü veya iklimi ile bağlantılıdır (Lingard, Blismas, 

ve Cooke, 2011). 

1.3. Madencilik Alanında İş Kazaları Meslek Hastalıkları 

Madencilik sektörünün kaza ve kötü sağlık şartları, imalat, inşaat ve demiryolu gibi diğer ekonomik sektörlerle 

kıyaslandığında, madenciliğin en tehlikeli sanayi sektörü olarak ün kazanmasına yol açmaktadır. Maden 

ortamları özellikle zorludur. Toz ve gürültü doğal olarak kaya kırılmasıyla ilişkilidir ve yer altı madenlerinde 

hava ve ışık yapay olarak sağlanır. Patlatmalar sonucunda, yeraltı ortamındaki zararlı gazları ortaya 

çıkarmaktadır. Madenciler genellikle ağır ekipmanlarla uğraştıkları ve genellikle sıkışık koşullarda ağır işler 

yaptıkları için madencilikte ergonomik tehlikeler yaygındır. Bazı durumlarda, mühendislik hatalar nediniylede 

ergonomik tehlikeler, artan güvenlik risklerine katkıda bulunur. 
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Maden sanayi yeraltı ve yerüstü faaliyetleri olan her zaman bilinmeyen veya farkedilmeyen risk ve tehlikeleri 

içinde barındıran insanlık tarihi kadar eski bir iş koludur. İSG çıkış noktası bu faaliyet alanıdır. Toplum 

zenginleştiren kaynakların çok büyük kısmı yer altına gizlenmiştir. Yeraltı kaynaklarını güvenle çıkarmak için 

pek çok teknolojik imkan gereklidir. Yeraltı madencilği her ne kadar teknoloji gerektirsede insan yoğun olarak 

çalıştığı bir bir iş koludur.  

İş kazaları ve meslek hastalıkları konusu toplum konusunda her zaman önem verilmiş ve toplumun her kesimine 

yürekten yaralamıştır. Maden kazaları aylar hatta yıllarca toplumun gündeminde kalmıştır. Maden sanayi 

çalışanların çalışma şartları ve riskleri bakımında en zor faaliyet alanlarından biridir. Maden alanında güncel 

bilgilerle yapılmış fazlaca çalışmanın olmaması ve özellikler madencilik alanında meydana gelen meslek 

hasatılıklarına yönelik çalışmaların yetersizliği nedeniyle çalışma önem arz etmektedir, 

Türkiye iş kazaları sıralamasında dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Son yıllarda kamu ve özel işletmelerde 

çok sayıda feci kazalar yaşanmaktadır. Resmi kayıtlara göre 2020 yılında 384.262 iş kazası meydana geldi ve 

1.231 ölüm gerçekleşti (TÜİK, 2020). Bu kazaların %14'ü madencilik sektörlerinde meydana geldi. Toplam 

istihdam içindeki %1,2'lik pay göz önüne alındığında, madencilikteki kaza oranı, işgücü piyasasının tüm 

sektörleri için ortalamanın çok üzerindedir. Madencilikte, tüm mesleki ölümlerin %9'unu temsil eden toplam 130 

ölüm meydana geldi. Ayrıca, 2010 yılında 76 işçi maden kazaları nedeniyle iş göremez hale geldi 

(www.sgk.gov.tr). 

Kömür madenciliği işletmelerinde son beş yılda 60302 kaza meydana gelmiştir (toplam iş kazalarının %8'ini 

temsil etmektedir). Bu kazalarda 338 madenci hayatını kaybetmiştir. (TÜİK, 2020). 2009-2020 yılları arasında 

çok sayıda gaz patlaması yaşandı ve bunlar kamuoyunun ve medyanın dikkatini çekti. En son patlama Mayıs 

2014'da meydana geldi 301 kişinin ölümüne neden oldu. 2022 ise Bartında meydana gelen maden kazası sonucu 

41 çalışan ölümüne neden oldu (CNN, Türk 15.10.2022). 

Türkiye'de meslek hastalıkları teşhisi olması gerekenin çok gerisinde kalıyor. Beklenen meslek hastalığı bildirim 

sayısının 25.000 ile 90.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir, ancak her yıl yalnızca yaklaşık 500 kişi 

bildirilmektedir. Meslek hastalıklarının teşhis prosedürleri, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sorunludur. 

Sigortalı işçiler arasında 20.000'den fazla meslek hastalığının bildirilmediği tahmin edilmektedir. Türkiye'de 

madencilik sektöründe meslek hastalıklarının çoğu bildirilmektedir. Örneğin, Türkiye'de 2007 yılında 1.208 

hastalıktan 1.001'i, 2009'da 539 hastalıktan 328'i ve 429 hastalıktan 300'ü madencilik sektöründen bildirilmiştir. 

1.4. Madencilik Alanında Meslek Hastalıkları 

Madencilik, birçok ülkede iş güvenliği ve sağlığının uygulanması ve sürdürülmesine yönelik önemli çabalara 

rağmen, en tehlikeli istihdam sektörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Dünyadaki maden işçileri arasında 

ölüm, yaralanma ve hastalık sayısı yüksek olmaya devam ediyor. Sağlık ve güvenlik açısından çok sayıda 

önleyici çalışmaya hala ihtiyaç duyulmaktadır. Kazaların yanı sıra, madencilik ve maden çıkarma endüstrileriyle 
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ilişkili olumsuz sağlık etkilerinin çoğu, kaynağında kontrol edilmeyen havadaki kirleticilerin solunmasından 

kaynaklanır. Ayrıca madencilik, ağır iş, toksik kimyasallara maruz kalma, gürültü, titreşim, sıcak ve soğuk stresi, 

yüksek irtifada çalışma, vardiyalı çalışma vb. içerebilir. (Nadeau ve ark., 2015)  

Madencilik, işgücünün yaklaşık yarısını toza, yüzde 9 ila 50'sinin havadaki kirleticilere aşırı maruz kaldığını 

göstermektedir (Järvholm, 2017). Solunabilir kristal silika ve solunabilir kömür madeni tozuna maruz kalmak bir 

dizi akciğer hastalığına neden olur. Solunabilir kristal silikanın solunması silikoz, kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı (KOAH) ve akciğer kanserine neden olur ve TB, kronik böbrek yetmezliği ve çeşitli otoimmün 

hastalıklar için artan risk ile ilişkilidir. Solunabilir kömür madeni tozu, kömür işçilerinin pnömokonyozuna 

(CWP), silikoza ve KOAH'a neden olan karmaşık bir malzeme karışımıdır. (Petsonk ve Cohen, 2013). 

Kömür madencilerinin nistagmus'u, tehlikeli bir çalışma ortamından kaynaklandığı kabul edilen ilk meslek 

hastalıklarından biriydi. Fiziksel semptomları karanlıkta veya zayıf ışıkta görme güçlüğü, parlamaya karşı aşırı 

hassasiyet ve tahammülsüzlük ve göz kürelerinin ritmik salınımından oluşur. Bu salınımlar sonucunda bakılan 

nesnelerin belirgin hareketi ve görme keskinliği bozulabilir. (ILO, 2010) 

Kömür İşçisi Pnömokonyozu (KİP)Kömür tozlarının solunması sonucu akciğerlerde birikmeleriyle oluşan bir 

akciğer hastalığıdır. İleri dönemlerde solunum yetmezliği gelişebilir. KİP’in tedavisi yoktur. KİP’in tedavisi 

yoktur. KİP görülme sıklığı kömür madenlerinde çalışanlar arasında yapılan kesitsel çalışmalarda % 2-12 

arasında bildirilmektedir. (Türk Toraks Derneği. 2014) 

Asbestoz ve diğer asbestle ilgili hastalıklar, asbest liflerinin solunmasından kaynaklanan akciğer ve plevra 

bozukluklarıdır. Mezotelyoma başlıca akciğer zarı ve karın içi zarının asbeste bağlı olarak gelişen kanseridir. 

Mezotelyomanın gelişimine neden olduğu kanıtlanan tek unsur asbest maruziyetidir. 2004 yılında, mesleki 

maruziyetlerden kaynaklanan asbeste bağlı akciğer kanseri, 107.000’i ölüm ile sonuçlandı. 

Tetanoz, toprakta yaşayan bir bakterinin neden olduğu, bazen ölümcül olabilen ciddi bir hastalıktır. Maden 

ocaklarında bulunabilen diğer organik maddelerden de geçebilir. Bakteri; çivi, ağaç kıymığı veya dikeni gibi 

enfekte olmuş bir nesne aracılığıyla genellikle açık bir yaradan insan vücuduna girer. Yaraya girdiğinde, kas 

dokularını besleyen sinirlere saldıran güçlü bir toksin üretir. (http://www.meslekhastaligi.org/tetanos/) 

Nadir bir bulaşıcı hastalık olan Weil sendromu, leptospirosis olarak bilinen Leptospira bakterilerinin neden 

olduğu bakteriyel enfeksiyonun şiddetli bir şeklidir. Weil sendromu, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu, 

karaciğerin anormal büyümesi (hepatomegali), derinin, mukoz membranların ve gözlerin beyazlarının (sarılık) 

kalıcı sararması ve/veya bilinç değişiklikleri ile karakterizedir. Çoğu durumda, Weil sendromu, etkilenen 

hayvanlara maruz kalan kişilerde görülür. (Turhan, 2006). Mesleki cilt hasatılıkları (dermatit), çoğu madencilikte 

önemli bir hastalık nedenidir. 

http://www.meslekhastaligi.org/tetanos/
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma maden sanayinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının durumları tespit etmek amaclı 

olarak durum tespiti yapılmıştır. Durum tespiti var olan ve meydane gelen bir durumu tüm yönleriyle incelemek 

var olan durumu belirlemekte için kullanılan bir analiz yöntemidir. Bu yöntemle bir olay üzerinde oluşabilecek 

yeni olayları neden ve sonuçlarını önceden görmektir.  

Bu çalışmada, çalışma amıcana yönelik olarak SGK veri tabanındaki veriler derlenerek kullanılmış ve 

tablolaştırılmıştır. Tablolarda sayı, frekans dağılımları ve ortalamaları verilmiştir. Sonuçları görselleştirmek için 

grafikler yardımıyla sunulmuştur.  

2.1. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmada TÜİK ve SGK veri tabanındaki veriler kullanılarak ve araşıtrma amaclarına yönelik literatür 

kaynaklarında yararlanılara durum tespiti yapılmıştır. Araştıma 2002-2020 yıllara arası verileri kapsamaktadır.  

2.2. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışma 2002-2020 yılları arası TÜİK ve SGK verileri bu alanda yapılan araştırma bulgu ve sonuçları ile 

sınılrlandırılmıştır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1. Türkiyede İş kazası ve Meslek Hastalıkları ve ölüm sayıları 

Tablo 3.1. 1995-2020 yılları iş kazaları ve meslek hastalıkları vaka, ölüm ve ölüm sıklığı 

Yıl  

İş
 K

a
za

sı
 

S
a

y
ıs

ı 

İş
 K

a
za

sı
 

S
o

n
u

cu
 ö

lü
m

 

M
es

le
k

 

H
a

st
a

lı
ğ

ı 
v

a
k

a
 

sa
y

ıs
ı 

M
es

le
k

 

H
a

st
a

lı
ğ

ı 

S
o

n
u

cu
 ö

lü
m

 

T
o

p
la

m
 i

ş 

k
a

za
sı

 +
m

es
le

k
 

h
a

st
a

lı
ğ

ı 
V

a
k

a
 

sa
y

ı 

T
o

p
la

m
 i

ş 

k
a

za
sı

 +
m

es
le

k
 

h
a

st
a

lı
ğ

ı 
ö

lü
m

 

sa
y

ıs
ı 

İş
 k

a
za

sı
 ö

lü
m

 

sı
k

lı
k

 o
ra

n
ı 

(1
0

0
0

 k
iş

i)
 

M
es

le
k

 

h
a

st
a

lı
ğ

ı 
ö

lü
m

 

sı
k

lı
k

 o
ra

n
ı 

(1
0

0
 k

iş
i)

 

T
o

p
la

m
 ö

lü
m

 

sı
k

lı
k

 o
ra

n
ı 

(1
0

0
 k

iş
i)

 

1995 87960 798 975 121 88935 919 9,1 12,41 1,03 

1996 86807 1296 1115 196 87922 1492 14,9 17,58 1,70 

1997 98318 1282 1055 191 99373 1473 13,0 18,10 1,48 

1998 91895 1094 1450 158 91909 1252 11,9 10,90 1,36 

1999 77955 1165 1025 168 78980 1333 14,9 16,39 1,69 

2000 74847 731 803 6 75650 737 9,8 0,75 0,97 

2001 72367 1002 883 6 73250 1008 13,8 0,68 1,38 

2002 72344 872 601 6 72945 878 12,1 1,00 1,20 

2003 76668 810 440 1 77108 811 10,6 0,23 1,05 

2004 83830 841 384 2 84214 843 10,0 0,52 1,00 

2005 73923 1072 519 24 74442 1096 14,5 4,62 1,47 

2006 79027 1592 574 9 79601 1601 20,1 1,57 2,01 

2007 80602 1043 1208 1 81810 1044 12,9 0,08 1,28 

2008 72963 865 539 1 73502 866 11,9 0,19 1,18 

2009 64316 1171 429 0 64745 1171 18,2 0,00 1,81 

2010 62903 1444 533 10 63436 1454 23,0 1,88 2,29 

2011 69277 1563 688 10 69965 1573 22,6 1,45 2,25 

2012 74.871 744 395 1 75266 745 9,9 0,25 0,99 

2013 191.389 1360 371 0 191760 1360 7,1 0,00 0,71 
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2014 221.366 1626 494 0 221860 1626 7,3 0,00 0,73 

2015 241.547 1252 510 0 242057 1252 5,2 0,00 0,52 

2016 286.068 1405 597 0 286665 1405 4,9 0,00 0,49 

2017 359.653 1633 691 0 360344 1633 4,5 0,00 0,45 

2018 430.985 1541 1044 0 432029 1541 3,6 0,00 0,36 

2019 422.463 1147 1091 0 423554 1147 2,7 0,00 0,27 

2020 384.262 1231 908 5 385170 1236 3,2 0,55 0,32 

Toplam  3.938,61 30580 17886 916 3956492 31496 7,8 5,12 0,80 

 Yazar Tarafından Tüik Verilerinden derlenmiştir 

Tablo 3.1’de 1995 ile 2020 yıllarında sigortalı olarak çalışanların iş kazası, meslek hastalığı sayıları verilmiştir. 

Bu tabloya göre bu yıllar arasında 3.938,606 çalışan iş kazası geçirmiş, 17886 çalışan ise meslek hastalığına 

yakalanmıştır, İş kazası sonucu 30580 kişi, meslek hastalığı sonucu 916 kişi hayatını kaybetmiştir. Toplam vaka 

sayısı 3956492’dir. Toplam işçi ölümü sayısı ise 31496 kişidir. İş kazası ölüm oranı 1000’de 7,8’dir. Mesleki 

hastalık sonucu ölüm oranı %5,2’dir, Toplam ölüm oranı ise binde 8 dir. 2012 yılından itibaren iş kazısı sonucu 

ölüm ve meslek hastalığı sonuç ölüm oranı binde 10’ün altına düşmüştür. 2016 yılından itibaren ise binde 5’in 

altına düşmüştür. Meslek hastalığında dolayı ölüm ise 2012-2020 arası 6 kişi olarak görülmüştür. 

Tablo 3.2. 2016-2018 yılları çalışma iş kazalarının çalışma saatlerine göre değişimi 

İş 2016 2017 2018 

Saatleri Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

1. saat 2333 12597 14930 3195 15936 19131 4102 18015 22117 

2. saat 3336 20631 23967 4324 25331 29655 5466 29880 35346 

3. saat 3888 23959 27847 5152 29189 34341 6651 34166 40817 

4. saat 4121 24839 28960 5320 31028 36348 6939 36431 43370 

5. saat 3244 15080 18324 3849 18318 22167 4945 21962 26907 

6. saat 3469 20216 23685 4700 25485 30185 6143 29889 36032 

7. saat 3604 19732 23336 4767 24451 29218 6223 29088 35311 

8. saat 2777 16924 19701 3873 21662 25535 5189 25366 30555 

9. saat+ 9553 47113 56666 12062 58072 70134 16174 70310 86484 

TOPLAM 36.325 201.091 237.416 47.242 249.472 296.714 61.832 295.107 356.939 

 

Tablo 3.2.‘da çalışma saatine göre kaza oranlarının değişimi görülmektedir, İş kazaları sabah çalışma 

saatlerinden öğlen tatiline kadar her saat artarak devam etmektedir. Öğlen mesaisinde sonra da benzer durum 

izlenmektedir. Sonuç olarak çalışma saati artıkça iş kaza oranlarının artığı görülmüştür. Dinlenme ve yemek arası 

sonra iş kazalarının azaldığı ve çalışma saatiyle birlikte tekrar artmaktadır. 9 saat ve üstü çalışma saatlerinde ise 

iş kazalarından artış 2,5- 3 kat artırmıştır.  
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3.2. Türkiye maden sektöründe İş Kazaları İstatistikleri 

Tablo 3.3. 2002 -2020 yılları madencilik sektörü iş kazaları verileri 

YIL İşyeri Sayısı Çalışan Sayısı İş Kazası 

İş kazası 

Sonucu 

ölüm 

Kaza Sıklık 

Hızı 

100 kişide 

Ölüm Sıklık 

Hzı 

1000 kişide 

2002 3.206 81.968 7.437 64 9,073 8,61 
2003 3.344 80.533 6.401 81 7,948 12,65 
2004 3.626 83.624 6.372 68 7,620 10,67 
2005 4.035 94.430 6.879 116 7,285 16,86 
2006 4.325 104.942 7.591 79 7,234 10,41 
2007 4.667 106.004 7.193 76 6,786 10,57 
2008 4.890 112.335 6.495 66 5,782 10,16 
2009 5.310 115.934 9.056 20 7,811 2,21 
2010 5.890 125.457 9.032 125 7,199 13,84 
2011 6.405 135.447 10.507 116 7,757 11,04 
2012 6.644 137.630 9.919 44 7,207 4,44 
2013 6.776 140.781 14.186 84 10,077 5,92 
2014 6.687 128.962 12.884 381 9,991 29,57 
2015 6.736 128.741 10.336 79 8,029 7,64 
2016 6225 122.062 11792 83 9,661 7,04 
2017 6219 130.523 11500 86 8,811 7,48 
2018 6.177 124.986 12150 57 9,721 4,69 
2019 6.192 122.944 13644 48 11,098 3,52 
2020 6.268 131.161 11216 64 8,551 5,71 

TOPLAM 103.622 2.208.464 184.590 1.737 8,358 9,41 

*TÜİK Verilerienden Derlenmiştir 

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2002-2020 yılları arasında ülkemizde toplamda 3.276.113 

sigortalı iş kazası geçirmiş, iş kazaları 22.340 can kaybı ile sonuçlanmıştır. Tüm sektörlerde toplam 6.400 meslek 

hastalığı kaydedilmiştir (SGK, 2020). Madencilik sektöründe ise (05-Kömür ve Linyit Çıkartılması, 07-Metal 

Cevheri Madenciliği ve 08-Diğer Madencilik ve Taş Ocakları faaliyet gruplarında) aynı dönemde 184.590 

sigortalı iş kazası geçirmiştir. Bu iş kazaları sonucunda toplam 1.737 maden emekçisi hayatını kaybetmiştir.  

 2015-2020 yılları arasında maden çalışanlarından toplam 409 çalışan mesleki hastalıklara tutulmuştur. 

Bu çalışanların 442’si erkek 3’ü kadındır. 2015 yılında 87, 2016 yılında 79, 2017 yılında 55 2018 yılında 108, 

2019 yılında 72, 2020 yılında ise 44 madenci meslek hastalığına tutulmuştur. Faaliyet alanında göre 351 madenci 

kömür ve linyit çıkartılma faaliyetinde. 28 madenci metal cevheri madenciliğinde, 21 madenci diğer maden ve 

taşocaklarında, 9 madenci destekleyici hizmetlerde çalışırken meslek hastalığına tutulmuştur. 2015-2019 

yıllarında meslek hastalık nedenli ölüm yaşanmazken 2020 yılında 5 madenci meslek hastalığı yüzünde hayatını 

kaybetmiştir.  
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Tablo 3.4. Madencilik ve diğer faaliyet alanlarına Meslek Hastalığına Tutulan çalışanların karşılaştırılması 

Dağılımı, (2015-2020) 

 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

Diğer Mesleklerle İlişiki Meslek Hastalığı 439 267 159 307 473 432 518 636 936 

Maden Sanayi ile ilişki Meslek Hastalığı 94 430 236 44 21 87 79 55 108 

Toplam Meslek Hastalığı 533 697 395 351 494 541 597 691 1044 

 

 

Şekil 3.1. Madencilik ve diğer faaliyet alanlarına Meslek Hastalığına Tutulan çalışanların karşılaştırılması 

Dağılımı, (2015-2020)  

Tablo 3.4’ ve Şekil 3.1’da madencilik sanayi ve diğer faaliyet alanlarında meydana gelen melek 

hastalıkları karşılaştırılması verilmiştir. Bu sonuçlara göre diğer sektörlerde meslek hastalığına tutulumlarında 

yılları yıllara göre yükselirken madencilik alanında 2011 yılı sonrası azalış veya belli bir aralıkla seyrettiği 

görülmüştür.  

4.SONUÇ 

İşletme için seçilen madencilik yöntemi, esas olarak maden yatağının özellikleri ve güvenlik, teknoloji, 

çevresel kaygılar ve ekonomi tarafından dayatılan sınırlar tarafından belirlenir. Madencilik operasyonunu 

belirleyecek olan başlıca faktörler, yatak oluşumu, minerallerin fiziksel ve mekanik özellikleri ve çorak yan 

kayalardır.  

Madencilik şirketleri, karmaşık organizasyonel, fiziksel ve teknik ilişkiler ortamında faaliyet 

göstermektedir. Güvenlikle ilgili bu faktörlerden herhangi birine dikkat edilmesi, diğer faktörlerin de tanınmasını 

gerektirir. Madencilikte güvenlik yaklaşımı, güvenlik konusunda hem “sert” hem de “yumuşak” bakış açılarını 

içermelidir. İsveçli madencilik şirketleri, güvenlik kayıtlarını iyileştirmek için hem teknik (zor) hem de 

organizasyonel (yumuşak) stratejiler kullanmıştır. Bilgi verenler ayrıca, güvenlikte daha fazla iyileştirmenin 
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anahtarı olarak teknik ve organizasyonel ve davranışsal önlemlere odaklanmanın devam ettiğini görmüşlerdir. 

Bireysel önlemlerin etkileri olabilirken, daha geniş bir bakış açısı da kullanılmazsa tam potansiyellerini kaybetme 

riskiyle karşı karşıya kalırlar. Sistemdeki tüm eksikliklere rağmen, iyi haber, madencilik sektörünün paydaşları 

arasında artan İSG endişeleri ve yüksek nitelikli insan kaynağının kurumlar arasında hazır bulunması ve sektörle 

çalışmaya istekli olmasıdır. 

İSG profesyonelinin madencilik organizasyonu içindeki rolü, daha fazla uyumun olmadığı zorlukların 

üstesinden gelmeye odaklanmaktadır. Mevcut incelemede tanımlanan çalışmaların hiçbiri, sağlık ve güvenlik 

standartlarına uyumun sağlanmasında İSG uzmanının rolüne odaklanmamıştır. İSG, yasal, sosyal ve etik 

kaygılarla ele alınması gereken bir insan hakları sorunudur.  

Madencilik sektörünün kaza ve kötü sağlık şartları, imalat, inşaat ve demiryolu gibi diğer ekonomik 

sektörlerle kıyaslandığında, madenciliğin en tehlikeli sanayi sektörü olarak ün kazanmasına yol açmaktadır. 

Maden ortamları özellikle zorludur çünkü oldukça hızlı bir şekilde bozulabilirler ve madencilik ilerledikçe 

değişirler. Toz ve gürültü doğal olarak kaya kırılmasıyla ilişkilidir ve yer altı madenlerinde hava ve ışık yapay 

olarak sağlanmalıdır. Patlatma ve madenciliğin kendisi, yeraltı ortamına zararlı gazlar salmaktadır. Madenciler 

genellikle ağır ekipmanlarla uğraştıkları ve genellikle sıkışık koşullarda ağır işler yaptıkları için madencilikte 

ergonomik tehlikeler yaygındır. Bazı durumlarda, zayıf mühendislik tasarımıyla ilişkilendirilen ergonomik 

tehlikeler, artan güvenlik risklerine katkıda bulunur. 

Çalışma bulgularına göre 1995 ile 2020 yıllar arasında 3.938,606 çalışan iş kazası geçirmiş, 17886 çalışan 

ise meslek hastalığına yakalanmıştır, İş kazası sonucu 30580 kişi, meslek hastalığı sonucu 916 kişi hayatını 

kaybetmiştir. Toplam vaka sayısı 3956492’dir. Toplam işçi ölümü sayısı ise 31496 kişidir. İş kazası ölüm oranı 

1000’de 7,8’dir. Mesleki hastalık sonucu ölüm oranı %5,2’dir, Toplam ölüm oranı ise binde 8’dir. 2012 yılından 

itibaren iş kazısı sonucu ölüm ve meslek hastalığı sonuç ölüm oranı binde 10’ün altına düşmüştür. 2016 yılından 

itibaren ise binde 5’in altına düşmüştür. Meslek hastalığında dolayı ölüm ise 2012-2020 arası 6 kişi olarak 

görülmüştür.  

Çalışma saatine göre iş kazaları sabah çalışma saatlerinden öğlen tatiline kadar her saat artarak devam 

etmektedir. Öğlen mesaisinde sonra da benzer durum izlenmektedir. Sonuç olarak çalışma saati artıkça iş kaza 

oranlarının artığı görülmüştür. Dinlenme ve yemek arası sonra iş kazalarının azaldığı ve çalışma saatiyle birlikte 

tekrar artmaktadır. 9 saat ve üstü çalışma saatlerinde ise iş kazalarından artış 2,5- 3 kat artırmıştır. İş kazalarnıın 

en yüksek olduğu saat aralığının 9:00 ile 12;00 arasında ve 14:00-16:00 arasında olduğu görülmüştür. Bu sonuca 

göre çalışma saati artıkça iş kazasının artığının bir sonucudur. Saat 19:00 sonra iş kazasının azlığının sebebi gece 

mesai çalışanlarının az olmasından kaynaklanmıştır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2002-2020 yılları arasında ülkemizde toplamda 3.276.113 

sigortalı iş kazası geçirmiş, iş kazaları 22.340 can kaybı ile sonuçlanmıştır. Tüm sektörlerde toplam 6.400 meslek 
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hastalığı kaydedilmiştir (SGK, 2020). Madencilik sektöründe ise aynı dönemde 184.590 sigortalı iş kazası 

geçirmiştir. Bu iş kazaları sonucunda toplam 1.737 maden emekçisi hayatını kaybetmiştir.  

2002 yılından 2020 yılana kadar madencilik alanında iş kazaları artarak devam etmiştir. Bu artış yaklaşık 

%66 oranındadır. 2002 yılından 2020 yılına kadar madencilik alanında iş kazaları sonucu ölüm artarak devam 

etmiştir. Madencilik sektörünü oluşturan faaliyet alanında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının en fazla 

yaşanılan alan kömür ve linyit çıkartılması ve diğer madencilik ve taşocaklarında meydana gelmektedir. 2015-

2020 yılanda meydana gelen kazalar ve meslek hastalığında 419 madenci ölmüştür. Diğer madencilik ve taş 

ocaklarında faaliyetinde 231, kömür linyit oçaklarında 113. Metal cevheri madenciliğinde 68 çalışan ölmüştür. 

2015-2020 yılanda meydana gelen kazalarda 1359 madenciye gelir bağlanmıştır.  

2015-2020 yılları arasında maden çalışanlarından toplam 409 çalışan mesleki hastalıklara tutulmuştur. Bu 

çalışanların 442’si erkek 3’ü kadındır. 2015 yılında 87, 2016 yılında 79, 2017 yılında 55 2018 yılında 108, 2019 

yılında 72, 2020 yılında ise 44 madenci meslek hastalığına tutulmuştur. Faaliyet alanında göre 351 madenci 

kömür ve linyit çıkartılma faaliyetinde. 28 madenci metal cevheri madenciliğinde, 21 madenci diğer maden ve 

taşocaklarında, 9 madenci destekleyici hizmetlerde çalışırken meslek hastalığına tutulmuştur. 2015-2019 

yıllarında meslek hastalık nedenli ölüm yaşanmazken 2020 yılında 5 madenci meslek hastalığı yüzünde hayatını 

kaybetmiştir.  

Madencilik sanayi ve diğer faaliyet alanlarında meydana gelen melek hastalıkları karşılaştırılması 

sonuçlarına göre diğer sektörlerde meslek hastalığına tutulumlarında yıllara göre yükselirken madencilik alanında 

2011 yılı sonrası azalış veya belli bir aralıkla seyrettiği görülmüştür.  

Madencilik sektörü içerdiği riskler nedeni ile ilgili kurumlar tarafından sürekli denetim yapılması 

gerektirmektedir. Maden ocaklarında çalışma şartlarının zor ve tehlikeli olmasından dolayı iş kazaları ve meslek 

hastalıkları oluşması kaçınılmazdır. SGK istatistiklerinde madencilik sektöründe oluşan meslek hastalıkları 

konusunda faaliyet kolları düzeyinde meydana gelen hastalıklara ilişkin kapsamlı veri bulunmamaktadır. 

Ülkemizin sektör temelli meslek hastalıklarını inceleme konusunda, tam anlamıyla başarılı olduğunu söylemek 

mümkün değildir.  

Ülkemizde bildirilen meslek hastalıkları sayılarının yetersiz olmasının sebepleri araştırılmalıdır. Bu 

kapsamda teftiş ve denetim mekanizmalarının işleyişleri, hukuki süreçler, işveren tarafından çalışanlara verilen 

eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği harcamaları ayrıntılı olarak ele alınabilir. 
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TRACE AND HEAVY METALS IN DIFFERENT TYPES OF SAUCES: EVALUATION OF HUMAN 

HEALTH RISK  
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Abstract  

Food can be contaminated in various ways, as life is getting busier with the passing time and the demand for 

ready to use food is increasing.  Trace and heavy metals are some of the predominant food chain contaminants 

which trigger the serious fitness effects in human beings even in the least concentration. The present work aimed 

to determine the heavy metals (HMs, Cd, and Pb) and trace metals (TMs, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, and Zn) content in 

different available brands of sauces which are being used in Pakistan. During the analysis of these metals, the 

accuracy was ensured by analyzing the standard reference material (SRM, 2384). The recovery rates ranged from 

98.6-101.2 % whereas the precision of the method are presented in % RSD which were obtained in a range of 

0.20-6.40. Ni, Co, and Cd concentration in all samples under investigation were above the permissible limits as 

defined by WHO/FAO whereas Cr was not detected in any of the samples. Estimated daily intake (EDI) of Cu 

(5.9-8.2 x 10
-4

) was the highest while Pb (0.16-1.3 x 10
-4

) was the lowest among the metals investigated. Target 

hazard quotient (THQ) values were obtained in the range of 0.9-1.0, 0.39-0.70, 1.48-2.05 x 10
-2

, 0.40-3.25 x 10
-2

, 

1.5-5.5 x 10
-3

, 3.0-3.1 x 10
-3

, 8.0-9.0 x 10
-4

 for Ni, Cd, Cu, Pb, Co, Mn and Zn respectively  whereas the hazard 

index (HI) value of each brand was > 1. Carcinogenic risk (CR) values for Ni were obtained at the threshold level 

which is alarming when consuming the sauce for a long time.  

Keywords: Food composition, Food safety, Food sauces, Heavy metals, Trace elements, Daily intake, Human 

health risk 
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ÖZET 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, insanların bedensel ve ruhsal hastalıklarının tedavi süreçlerinin başlangıcı ve 

hastalıkların iyileşme süreçlerindeki tüm müdahalelerdir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp için en önemli bilgi, 

farklı kültürlere ait inançların ve tüm deneyimlerin derlenip tedavi süreçlerinde uygulanma şeklidir. Geleneksel 

ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili birçok hastalığın iyileşme sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir. Genel olarak 

tedavi sürecinde modern tıbba ek olarak yardımcı yöntemler uygulandığında 'tamamlayıcı tıp' modern tıbbın bir 

parçasıdır. Bunun yerine başka yöntemlerin kullanılmasına 'alternatif tıp' denir. Benzer tanımlar Türkiye'de de 

uzun süredir kullanılmaktadır. Ancak son dönemde DSÖ'nün tanımına dayalı tartışmalar sonucunda tıbbın 

alternatifi olmadığına, sadece tedaviye alternatif olduğuna karar verilmiş ve 'geleneksel ve tamamlayıcı tıp' 

tanımı gündeme gelmiştir. Bu çalışmada geleneksel tıp uygulamaları ve Türkiye'deki durumu hakkında genel 

bilgiler verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Geleneksel- Tamamlayıcı Tıp, Türkiye, Tıp 

TRADITIONAL-COMPLEMENTARY MEDICINE METHODS: THE SITUATION IN TÜRKİYE 

ABSTRACT 

Traditional and complementary medicine is the beginning of the treatment processes of physical and mental 

diseases of people, and all interventions in the healing processes of diseases. The most important information for 

traditional and complementary medicine is the way of collecting beliefs and all experiences of different cultures 

and applying them in treatment processes. It is thought that many diseases related to Traditional and 

Complementary Medicine accelerate healing processes. In general, when auxiliary methods are applied in 

addition to modern medicine in the treatment process, 'complementary medicine' is a part of modern medicine. 

The use of other methods instead of it is called 'alternative medicine'. Similar definitions have been used for a 

long time in Turkey. However, recent discussions based on the definition of WHO As a result, it was decided that 

there was no alternative to medicine, but only an alternative to treatment, and the definition of 'traditional and 
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complementary medicine' came to the fore. In this study, general information about traditional medicine practices 

and their situation in Türkiye has been given. 

Keywords: Traditional-Complementary Medicine, Türkiye, Medicine 

INTRODUCTION 

Many definitions can be made about these concepts, which are shaped by the culture, value judgments, and 

beliefs of the society in which they live. Traditional medicine or folk medicine is the use of the knowledge to be 

obtained from the beliefs, values, and other elements of the culture of the society transferred from generation to 

generation, in the treatment of diseases.  According to the World Health Organization, traditional medicine has a 

long history. According to the organization, it is the whole of local knowledge, skills, and practices based on 

theory, belief, and experience. Traditional medicine includes practices that are foreign to cultures other than their 

own, which can be explained or not. These practices aim to maintain a state of health, prevent diseases, diagnose, 

and treat mental and body-related diseases. UNESCO traditional medicine; is safe, effective, and quality practice, 

and the expectation to develop health standards including physical, mental, and social well-being  [1,2]. In some 

countries, the concepts of traditional medicine, alternative medicine, and complementary medicine are used 

together. In the study titled Traditional Medicine Strategy of the World Health Organization 2014 - 2023, the 

definition of complementary medicine is explained as "health care practices that are not part of the traditional 

medicine specific to the culture of the relevant country and cannot be fully integrated into the dominant health 

system". Complementary medicine is defined as "a treatment and care system that supports medical treatment 

together with medical treatment". Alternative medicine is treatments that are used instead of scientific medical 

practices and are not scientifically proven. Alternative medicine and complementary medicine concepts are used 

together. However, with the emphasis that it can be an "alternative to treatment", not medicine, the concept of 

"alternative medicine" has been moved away from today. In the section where the concepts are defined, it is seen 

that the word "Alternative" is avoided and the concepts of "Complementary" and "Traditional" are associated 

with each other and the definition of traditional and complementary medicine is made [3-6]. There are many 

different traditional treatment systems around the world. China, Tibet, Korea, Japan, India, Pakistan, and African 

countries can be listed as the countries that are widely known worldwide and where these treatments are applied 

[7,8].  

TRADITIONAL- COMPLEMENTARY MEDICINE IN TÜRKİYE 

The General Directorate of Health Services of Türkiye defines traditional and complementary medicine as 

'knowledge, skills, which can be explained or not, based on theories, beliefs, and experiences specific to different 

cultures, which are used in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental diseases 

as well as in maintaining good health. and applications as a whole. "To make arrangements regarding traditional, 

complementary and alternative medicine practices and to make all kinds of health declarations," mentioned in 
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clause (ğ) of article 8 of the Decree-Law on the Organization and Duties of the Ministry of Health and its 

Affiliates, which came into force after being published in the Official Gazette on November 2, 2011. Preparing a 

legal regulation on Traditional, Complementary, and Alternative Medicine Practices and then auditing has been 

included in the job description of the General Directorate of Health Services between “authorizing and inspecting 

practices, stopping activities and promotions contrary to regulations and permits”[9-11]. 

In the annex of the "Regulation on Traditional and Complementary Medicine Practices" published by the 

Ministry of Health in October 2014, fifteen methods that can be done with a certificate are defined. These are 

Acupuncture, Apitherapy, Phytotherapy, Hypnosis, Leech therapy, Homeopathy, Chiropractic, Cupping, Larva 

therapy, Mesotepary, Prolotherapy, Osteopathy Ozone therapy, Reflexology, and Music therapy. The authority of 

the applications is according to the regulation; It has been given to physicians and dentists who have received a 

practicing certificate in the relevant field from the Ministry of Health. It has been emphasized that dentists can 

only practice in their fields. Health professionals are assigned to assist physicians in practice [12]. Table 1 

summarizes these methods.  
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Table 1. Traditional and complementary medicine practices regulation [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the website of the General Directorate of Health Services, Department of Traditional, Complementary and 

Functional Medicine Applications, the things that citizens should pay attention to are listed below [13]: 

1. You should pay attention to whether the place where you will apply has a permit issued by the ministry. 
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2. You should make sure that the person who will perform the application is a physician/dentist. 

3. You should pay attention to whether the physician who will perform the application has a certificate signed 

and approved by the relevant ministry. You should only have your application done by physicians who have a 

certificate approved by the ministry. 

4. Dentists can only perform these applications in their fields. For medical problems that do not fall within the 

scope of the dentist, you should only apply to medical doctors. 

5. If you want to have the application done by the dentist for your tooth, you must have the application done in 

the places specified in the article. 

6. Applications can only be made in the field of dentistry in dentistry practice and research centers, dental 

hospitals, oral and dental health centers, and dental polyclinics. 

7. When you go to have an application, you must read and sign the consent document that informs you about the 

procedure to be done and requires your signature that you have given your consent. 

CONCLUSION 

Traditional and complementary medicine is the beginning of the treatment processes of physical and mental 

diseases of people, and all interventions in the healing processes of diseases. The most important information for 

traditional and complementary medicine is the way of collecting beliefs and all experiences of different cultures 

and applying them in treatment processes. These treatments and methods, which are used extensively in the 

world, have increased even more especially during the corona pandemic. Countries have made various legal 

arrangements. Turkey is one of these countries. Relevant institutions should strictly follow traditional and 

complementary medicine methods, and authorized persons should be in-service, etc. should carry out their 

training. 
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ÖZET 

Ultrasonografi yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak görüntü elde edilmesini sağlayan bir tıbbi muayene 

yöntemidir. Teknolojinin ilerlemesi ile ultrason cihazları 2 boyutlu ve 3 boyutlu görüntüler verebilmekte ve 

hekimler tarafından daha doğru teşhisler yapılabilmektedir. Vücudun çeşitli organlarının değerlendirilmesinde, 

lezyonların saptanmasında ve gebelik takibinde kullanılır. Ultrason ile ilgili geçmişten günümüze birçok çalışma 

ve inceleme yapılmıştır. Yüksek frekanslı ses dalgaları ile uygulanan bu görüntüleme yöntemi radyasyon 

kullanılmadığı için doktorlar ve hastalar tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. Elektronik teknolojisinin 

hızla gelişmesiyle birlikte yeni cihazlar geliştirilmiş ve ultrasonografi tekniklerinde kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu çalışma, bu gelişmeler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Ultrason, Ultrasonografi, Medikal 

 

RECENT ADVANCES IN MEDICAL ULTRASONOGRAPHY 

ABSTRACT 

Ultrasonography is a medical examination method that enables image acquisition using high-frequency sound 

waves. With the advancement of technology, ultrasound devices can provide 2D and 3D images and more 

accurate diagnoses can be made by physicians. It is used in the evaluation of various organs of the body, 

detection of lesions, and pregnancy follow-up. Many studies and examinations have been made about ultrasound 

from the past to the present. This imaging method, which is applied with high-frequency sound waves, is widely 

preferred by doctors and patients since no radiation is used. With the rapid development of electronic technology, 

new devices have been developed and started to be used in ultrasonography techniques. This study is aimed to 

give information about these developments. 

Keywords: Ultrasound, Ultrasonography, Medical 
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Introduction 

Ultrasound is a sound wave with a frequency that the human ear cannot hear. The frequency region between 20 

kHz and 10 MHz is the ultrasound region. Sound waves are longitudinal waves propagating in solid, liquid, or 

gaseous media. Waves are generated by any mechanism based on compression and vibration of the medium 

surrounding the wave source. The simplest sound waves are sinusoidal waves, which have a specific frequency, 

amplitude, and wavelength, and propagate through a medium in the form of compression - expansion. While 

sound waves travel through a medium, there is a change in pressure as well as the change of location of the 

molecules in the medium. Sound waves are more convenient to represent in physics with pressure changes 

because the human ear is sensitive to pressure changes. The sound frequency spectrum that the human ear can 

hear extends from 16 Hz to 20 kHz. The region below this range is the infrasound region and the region above it 

is the ultrasound region. For sound, the frequency region between 20 kHz and 10 MHz is the ultrasound region 

[1, 2]. The development of ultrasound begins with the Curies' discovery of the piezoelectric effect in 1880. At 

high frequencies, piezoelectric elements convert electrical energy into mechanical energy, that is, sound at high 

frequencies. With Langevin's invention of quartz transducers in 1917, ultrasound became the basis of the sonar 

system used to detect submarines. It has various usage areas according to the ultrasound frequency range. High-

frequency ultrasound in the frequency range from 2 MHz to 10 MHz can pass through solid or liquid media 

without affecting their structure, is non-destructive, and is used for diagnostic analysis, physical measurement, 

and medical imaging. In the 1940s, ultrasound, then commonly known as sonography, was used by Joan Baker in 

physiotherapy during injuries and other health checks of athletes in European football teams [1-5]. 

The first use of ultrasound in medical diagnosis was carried out by neurologist Karl Dussik to determine the size 

and location of brain tumors by ultrasonic waves sent to the skull. Today, when ultrasound is mentioned, the first 

thing that comes to mind in gynecology is the primitive state of ultrasound technology, which is close to its 

current state, was invented in 1957 by Ian Donald, an obstetrician and gynecologist working in Scotland, and was 

used for the first time on pregnant women in 1958. From echolocation to the technology developed by Donald, 

the ultrasound method is simply based on very high-frequency sound waves that are passed through the body 

with the help of a transducer or probe without causing any harm. When waves hit a bone, muscle, or internal 

organ, they are reflected. Reflected waves look different depending on where they hit inside the body. By using 

these waves detected by a monitor, the shape, size, and density of the internal organs can be defined. In addition, 

before the ultrasound probe is touched on the bare skin, the transmission of waves and imaging is performed 

more healthily thanks to the gel that is permeable to ultrasonic waves. The results of his research were first 

published in The Lancet Journal in 1958 with the title "Investigation of Abdominal Masses by Pulsed 

Ultrasound" [3-8]. 
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Conventional Ultrasound 

The ultrasound device works with a mechanism based on the principle of propagation and reflection of sound 

waves at different speeds in tissues of different densities. The basis of ultrasound is the pulse-reflection (pulse-

echo) principle. In other words, an ultrasound pulse is sent and the echo from the target is received back. From 

the retrieved echo, information about the invisible target can be extracted. In ultrasonography systems; sound 

waves produced by the probe (transducer) in contact with the body return by reflecting from the anatomical 

structure to be examined. Reflected echoes are retrieved by the same probe and displayed on the screen after 

processing. With the help of these images, the physician can see the internal anatomical structure of the body as 

well as abnormal structures such as tumors and cysts. The ultrasound systems consist of a transmitter, probe, 

receiver, signal processor, imaging, and recording unit. High-amplitude, short-duration pulses are generated in 

the transmitter and sent to the probe with the appropriate pulse repetition rate [9]. The amplitudes of the pulses 

must be large enough to vibrate the crystals present in the probe. It is the only part of the ultrasound device that is 

in direct contact with the environment. Sending and detecting ultrasound waves is done with the help of a 

transducer. When voltage is applied to a piezoelectric crystal, the polarity of the applied voltage changes. It 

expands or contracts longitudinally, transversely, or radially towards its circumference, depending on its 

geometry and initial polarization. As a result of this contraction and expansion, ultrasonic waves occur. The main 

task of the receiver is to detect the incoming part of the transmitted waves by reflecting from various objects in 

the environment and to perform amplification processes. During the acquisition process, echo signals bounce 

back and strike the crystals in the probe compressing or loosening the crystal. Thus, a voltage is created at the 

ends of the crystal, as opposed to sending. This Increasing the voltage is also done at the receiver. By using a 

special amplifier at the receiver, weak echo signals from deep objects are amplified more, while signals that are 

strongly reflected from objects on the surface are less amplified. The data obtained by processing the ultrasonic 

waves in the CPU and converting them into images are transferred to the output units[10-14]. 

Spatial Compounding  

 One of the factors that impair the clarity of the ultrasound image is mottling. Spotting occurs when particles of 

sound waves scattered from small tissue reflectors reach the receiver. This is especially evident in tissue pieces 

with irregular surfaces, and sound beams that are not perpendicular to the reflective surface are reflected or 

scattered in various directions. Uniformly reflected and partially scattered sound beams form the usual grainy 

texture of the ultrasound image. However, this reduces contrast and prevents the display of important markers 

such as microcalcification. In conventional real-time ultrasound, the sound beam is sent from one direction to the 

target and is reflected after hitting it at a fixed angle. In spatial compounding,  the sound beam is directed to the 

target with more than one angle. The image created by combining the strongest signals reflected from the target 

requires a reconstruction similar to computed tomography. Although mottling and scattering are eliminated here, 
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acoustic shadows are also erased, making diagnosis difficult. This disadvantage is eliminated by using the 

conventional method and "spatial compounding" method together in image creation.  Although this method, 

which can be used with linear probes today, works in superficial tissues such as the breast, thyroid, and tendon, 

application studies continue with convex probes to deeper structures [15-17]. 

Hybrid Arrays 

It is a hybrid detector system obtained by combining a piezoelectric material with a microchip detector. When the 

sound pressure hits the surface of the piezoelectric material, the resulting voltages are converted into video 

images by the microchip. This method, which has not yet been studied in vitro, can provide detailed images of 

small objects that cannot be displayed with conventional US techniques in the future (Figure 1)[16,18-20]. 

 

Figure 1.  Hybrid Arrays [20] 

3D Ultrasound 

Conventional Ultrasound devices show a cross-section of an organ in the form of a two-dimensional image. To 

achieve this, the probes on the ultrasound devices scan the tissues opposite mechanically or electronically by 

sending ultrasound waves in the form of a fan. After the ultrasound waves are reflected from the tissues, a two-

dimensional image is created with the signals obtained by the probe. Piezoelectric crystals in the probe of three-

dimensional ultrasound devices create ultrasound waves not only in two directions but in four directions. While 

conventional ultrasound probes create ultrasound waves like a fan, three-dimensional ultrasound probes produce 

ultrasound waves that propagate in four directions like the light of a flashlight. The ultrasound waves reflected 

from the tissues are converted into signals by the probe, and these signals are processed by the hardware and 

software in the ultrasound device. When creating images in three-dimensional ultrasound devices, a different 

method is followed than conventional ultrasound devices.This technology, namely the creation of three-

dimensional images in a virtual environment, is not new. Using these methods, computer games or animation 

films have been produced in three dimensions since ancient times. The technology used in animation movies is 

used to create three-dimensional images with the data collected by ultrasound devices. These devices first find 
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points with density differences between tissues, and then the areas between these points are filled with a surface 

image. As a result of this process, which requires complex calculations in the ultrasound device, lifelike images 

are obtained on the screen of the ultrasound device. 4D Ultrasound is the latest technological product that allows 

the 3-dimensional view containing the width, length, and depth dimensions to be displayed simultaneously (real-

time feature) on a monitör [20-24]. 

Fusion Technology 

Ultrasound fusion is an emerging technique in imaging. This method contains the recorded image of real-time 

ultrasound image together with other imaging methods such as CT, and MRI. This technique increases diagnostic 

confidence. In addition, direct examination of lesions means more precise monitoring of operations, as different 

imaging techniques are used (Figure 2). For example, in a standard biopsy, tissue samples are taken for 

examination from the posterior surface of the prostate adjacent to the rectum, accompanied by a 2D prostate 

image created by the ultrasound device advanced from the rectum. The basis of fusion biopsy technology is the 

combination of multiparametric prostate MR images with standard biopsy images. Cancer foci can be detected 

with high accuracy in MR images taken from patients considered at risk for prostate cancer. Before the biopsy 

procedure, the entire prostate is created with the help of software in 3D and the cancer focus detected in the 

prostate tissue can be examined by making it 3D. The fusion process is performed by superimposing the 3D 

images created in MR with the images created by ultrasound advanced from the rectum [16, 21, 25-28]. 

 

 

Figure 2. Ultrasound fusion technology [28] 

Ultrasound with Navigation 

One of the developing points in ultrasonography is navigation software. With this software, it is expected that it 

will be easier to navigate, especially in surgical interventions. Orientation to the desired point is more difficult 

with standard 2D USG. 3D USG and navigation software can eliminate the disadvantages of 2D USG. Here, the 

images formed on the USG device are transferred to the real-time navigation software and the images are 

rearranged. Thus, it can be used instead of MRI or CT. It is also faster and cheaper than them. In this way, it will 

be easier to take a biopsy or perform invasive procedures. With these methods, which are valuable for 
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interventional procedures, interventional procedures performed with the free-hand method can be performed 

more accurately with 3D USG-based navigation [29-33]. 

 

Figure 3. USG-based navigation system [29] 

Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasonography 

The main purpose of ultrasonographic contrast agents is to increase the intensity of the signal returning to the 

transducer. This is related to the density and concentration of the contrast agent, the compressibility of the 

microbubbles, the particle size, and the frequency of the sound beam sent to the tissue. The primary mechanism 

of the signal increase is that the scattering of ultrasound is caused by microbubbles instead of blood. It is based 

on the fact that after the gas-filled microbubbles, massive and vascular lesions become visible and differentiated 

by their blood supply and washing properties, as in other imaging modalities. It is an inexpensive, noninvasive, 

X-ray-free, non-nephrotoxic, immediate, reproducible, highly effective, and reliable imaging method. It gives the 

best results in liver masses. While malignant lesions are seen as lesions with high contrast enhancement in the 

early phase and no contrast enhancement in the late phase, benign lesions continue to enhance contrast in the late 

phase or become isoechoic[34-37]. 

 

Figure 4. Contrast-Enhanced Ultrasound [34] 
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Elastography 

Ultrasonography elastography is an auxiliary ultrasound technology that evaluates the elasticity of tissues and 

enhances lesion characterization. elasticity; a tissue can deform with an applied external force and return to its 

original shape and size when the external force is removed. Tissue deformation is inversely proportional to the 

stiffness of the tissue. In general, adipose tissue deforms easily, while fibrous or cancerous tissues return to their 

original state later than fat and muscle. The measurement of tissue stiffness is based on a so-called Young's 

elastic modulus. In this model, information about tissue elasticity can be obtained by measuring the amount of 

longitudinal deformation in tissues that encounter a longitudinal force. Today, tissues with ultrasound, two basic 

elastography methods measure flexibility: free-hand US elastography and shear wave elastography. In both 

methods, a lesion previously detected with B-mode US is characterized by its elastic properties. Acoustic 

information showing the elasticity of the lesion is superimposed on the B-mode gray-scale image in black-and-

white or color-coded. Generally, in today's devices, the elastography feature can be done by using the same probe 

with breast ultrasound and by activating it with a single button [38-41]. 

 

Figure 5. Ultrasound elastography [40] 

Conclusion 

Ultrasound used in the medical field is a very effective imaging technology in that it does not contain ionizing 

radiation, is real-time, is practical, and is easy to calibrate. The rapid development of technology has also led to 

innovations in ultrasonic imaging. 

To summarize these developments: 

• Devices have started to become more ergonomic. 
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• Less energy use. 

• Image quality is increasing day by day. 

• It can be used with other imaging systems. 

• New techniques such as fusion technology, use of contrast, elastography, and navigation have been developed. 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı, interaktif eğitimin iç içe olduğu diş hekimliğinde teknolojik alt yapının kullanılmasının hasta 

ve yardımcı personel eğitimi üzerindeki katkılarının ve eğiticilerin eğitim sonrası geri bildirimlerinin 

değerlendirilerek literatüre katkı sağlanmasıdır. Çalışmaya katılan hasta ve yardımcı personele bilgisayar destekli 

bilgilendirici eğitimler verilmiştir. Verilen eğitimler sonrasında katılımcılara aldıkları interaktif eğitimi 

değerlendirmeleri için anket yapılmıştır. Ayrıca öğretim üyelerine, verdikleri eğitimi değerlendirmeleri için de 

birer anket yapılmıştır. Her iki grubun da aldıkları bilgisayar destekli eğitimden çoğunlukla memnun kaldıkları, 

daha iyi ve kaliteli öğretici bir eğitim gördüklerini düşündükleri saptanmıştır. Eğiticilerin verdikleri eğitim 

sonrası geri dönüşlere ve kendi fikirlerine göre doldurdukları ankette ise eğiticiler de bilgisayar destekli verilen 

eğitimin daha başarılı, anlatımı kolay ve kaliteli olduğunu beyan etmişlerdir. Bu çalışmada diş hekimliğinde 

teknolojik alt yapının eğitimde kullanılmasının hem hasta/yardımcı personel hem de eğitim veren kişiler üzerinde 

olumlu etkileri olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Alt Yapı, Başarı, Bilgisayar, Eğitim, Teknoloji 

THE EFFECT OF TECHNOLOGY IN INTERACTIVE EDUCATION OF DENTISTRY 

ABSTRACT 

The aim of the study is to contribute to the literature by evaluating the contribution of the use of technological 

infrastructure in dentistry, where interactive education is intertwined, on patient and assistant personnel education 

and the feedback of the lecturers after the education. Computer-assisted informative educations were given to the 

patients and assistant personnel who participated in the study. After the educations given, a survey was 

conducted with the participants to evaluate the interactive education they received. In addition, a questionnaire 

was administered to the lecturers to evaluate the education they gave. It was determined that both groups were 

mostly satisfied with the computer-assisted education they received, and they thought that they had a better and 

higher quality instructional education. In the survey that the lecturers filled in according to their feedback and 
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their own opinions after the education, the lecturers also declared that the computer-assisted education was more 

successful, easy to explain and of high quality. In this study, it has been seen that the use of technological 

infrastructure in dentistry in education has positive effects on both the patient/assistant personnel, and the 

lecturers. 

Keywords: Substructure, Success, Computer, Education, Technology 
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Abstract 

This study examined the effect of sustainable marketing strategies on the consumption of beer brands in 

Anambra State. The study used a positivistic paradigm and survey research design. The study's sample was 

Anambra State beer brand consumers. Using Cochran's formula, a sample size of 384 branded beer consumers in 

Anambra State was determined. Data were collected using a structured questionnaire and analysed using 

regression analysis to test the hypothesis at the 0.05 level of significance. The results of this study reveal that 

sustainable products, followed by sustainable price, sustainable distribution and sustainable promotion, have a 

significant and positive effect on the consumption of beer brands in Anambra State. The study conclude that 

sustainable marketing mix strategies significantly and positively affect the consumption of beer brands. However, 

beer brewing companies in Nigeria are implored to employ a more nuanced and re-conceptualised marketing mix 

strategies to better balance social, economic, and environmental factors throughout the product life cycle. 

Creating eco-friendly products that comply with environmental standards, using recyclable and reusable 

packaging to reduce pollution, and promoting water and energy efficiency are vital to enhancing the effect of 

sustainable marketing on beer consumption. Implications and future research direction for sustainable marketing 

of beer are highlighted. 
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Abstract 

This paper discusses the compressive strength of graphene nano platelets and nano alumina filled epoxy hybrid 

nano composites. The composites were investigated for 1% weight percentage of nano filler material (graphene 

and nano alumina). The morphology of the graphene was analysed with scanning electron microscopy (SEM). 

The results are found that, when the filler contributes increases and also increases the compressive strength and 

compressive modulus up to certain weight percentages. The results showed that the compressive strength and 

compressive modulus value for the combined particle loading of 0.2 weight percentage of graphene nano 

platelets and 0.8 weight percentage of nano alumina into the epoxy matrix were increased to 67.5% and 20.51% 

when compared with neat epoxy and another hybrid nanocomposites. In general, these prepared hybrid 

nanocomposites are suitable to be used as parent material in electrical and electronic packaging applications. 

Keywords: compressive strength, graphene nano platelets, nano alumina, and TEM 
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ABSTRACT  

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

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

Development of genuine and dependable analytical methods with profile marker phytoconstituents in an extract 

containing a mixture of several components is a challenging task. A simple, rapid, precise and reliable HPLC 

method was developed for the quantification of phytochemicals from the extracts of selected minor fruits and 

vegetables. The Taraxacum officinale genus comprised a mixture of different bioactive compounds belonging to 

different chemical types, such as flavonoids, sesquiterpenes, triterpenes, phenolic acids, sterols. Malva neglecta 

contains different compounds including several phenolic acids, flavonoids and some non-phenolic compounds. 

Caffeoylquinic acids (3-, 4-, and 5-O-caffeoylquinic acids and 3,5-dicaffeoylquinic acid) are mainly present in 

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

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

KEY WORDS Analysis; Crops; Gradient; HPLC; Minor; Phytochemicals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



806 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 
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ABSTRACT 

In order to find ways for protection and preserving the environment, sevaral new cheaper and effective 

adsorbents have been developed from different lignocellulosic biomass. In this study, carboneous materials with 

developped porosity ware prepared from locally abundant waste using simultaneous activation route. The 

collected waste was chemically activated using KOH as an oxidizing agent followed by heating up to 800°C. The 

obtained activated carbon samples have been surface-characterized by determining the iodine number, the 

methylene blue index ; the surface accessible to  methylene blue and activation vield with Burn-Of. Results 

obtained were satisfactory and the mode of activation improved the porosity of the biomass. 

Keywords :, chemical activation, physical activation, iodine number, Methylene Blue index 
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ABSTRACT 

About one hundred and fifty (150), Ross broiler chicks was used in a six (6) week experiment to investigate the 

effect of hygiene on performance characteristics of broiler birds, there are three (3) treatments and each 

containing fifty (50) birds each in a pen, the birds in each pens are fed same diet and follow the same drug and 

vaccine programme but the pen with first fifty (50) birds had all the hygiene and normal daily routine been 

observed throughout the experiment, the next pen containing the second fifty (50) birds has few of the hygiene 

been observed while the last pen containing the last fifty (50) birds has non hygiene observed throughout the 

period of the experiment. At the end of the experiment, there was a significant different that occurred (P<0.05) in 

the rate of mortality, the first pen had only one (1) chick mortality, the second pen has ten (10) birds mortality 

while the last pen has about forty one (41) and it occurred at all weeks of the experiment, this account for about 

2%, 20% and 82% respectively in all the three (3) pens, therefore hygiene is a must in poultry house. 

Keywords : Diet, pen, treatments and hygiene 
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  ABSTRACT  

Solid state fermentation can be used to break down the fibre in the by-product of soybean processing, soybean-

hull, which can enhance nutritional absorption and digestion. This research investigated the influence of fungal 

species in a solid state fermentation on the quality of soybean-hull. The hull was inoculated with a mono-culture 

of fungal (Aspergillus oryzae, Saccharomyces cerevisiae) while unfermented soybean-hull served as the control 

at (27±2
o
C) for 0hrs, 24hrs, 48hrs and 72hrs. Within 0-72hrs of fermentation, pH ranged from 6.17-7.42 with 

unfermented soybean-hull having the lowest pH at 72hrs. Total soluble solids (6.13-6.77) decreased significantly 

(p < 0.05) while Titratable acidity (110.03-305.50) gradually increased during fermentation. The protein (4.98-

22.42%), lipid (3.58-21.04%), moisture (7.07-8.23%) and ash (5.13-8.25%) increased significantly (P < 0.05) 

while fibre (60.32-15.97%) and carbohydrate (16.95-36.29%) decreased as fermentation progresses. Phytate 

(0.72-3.01µg/100g) and trypsin inhibitors (0.02-6.04µg/100g) reduced substantially. Soybean-hull fermented 

with Aspergillus oryzae at 72hrs had the lowest value (0.02µg/100g) of trypsin inhibitors. Fibre fractions of the 

fermented substrate decreased except Neutral detergent soluble and silica which increased. This study revealed 

that fermenting Soybean-hulls with Aspergillus oryzae and Saccharomyces cerevisiae could enhance the physico-

chemical and nutritional qualities of soybean hull. Fermentation with these species reduced the fibre and 

antinutrients significantly. 

Key words: Soybean-hull, Fibre, Solid state fermentation, Aspergillus oryzae, Saccharomyces cerevisiae 
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ABSTRACT 

Ramsha Afzal, Prof. Dr. Abdullah Ijaz Hussain, Akasha Afzal, Eisha Afzal & Muhammad Awais Ali Tyrosinase 

inhibitors play an important role in cosmetic industry as skin whitening agents for the treatment of darkening of 

skin due to the overproduction of melanin. Tyrosinase is rate-limiting enzyme involve in the production of 

melanin through two catalytic activities i.e., monophenolase activity and diphenolase activity. Numerous 

inhibitors from natural and synthetic source have been used with some limitations. The aims of present study to 

develop new tyrosinase inhibitors for skin whitening application via computational study as well as in vitro 

analysis on effective docking results, evaluation of its antioxidant study and formulation of whitening cream. 

Results revealed that gallic acid, vanillic acid, L-glutamic acid, chlorogenic acid, quercetin and rutin showed 

effective docking scores -11.55, -10.65, -8.58, -12.07, -11.03 and -15.04 respectively. GA and VGA enzyme 

inhibitory activity showed best results with IC50 values 0.002 mg/mL and 0.07 mg/mL respectively. All 

antioxidant assay revealed that GA and VGA showed effective results with DPPH IC50 values 0.001 and 0.01 

μg/mL and FRAP potential 2.906 and 2.909 respectively. The formulation of inhibitors compounds was screened 

for chemical and physical integrity (evaluate the color, aroma, pH value, conductivity, viscosity, texture, and 

emulsions stability and sign of separation) and packaging stabilities of that formulations. There were no changed 

observed in their physical parameters. pH of these formulations is suitable for human skin. Some formulations 

showed phase separation due to decrease in viscosity with the time, this decrease is due to fluctuations in room 

temperature. GA1 and GA2, L-GA1, L-GA2 formulations showed best results while others showed satisfactory 

results. The all data thus obtained were statistically analyzed using an appropriate statistical design. 

Keywords: tyrosinase enzyme; tyrosinase inhibitors; tyrosinase inhibition; molecular docking; gallic acid; 

vanillic acid; L-glutamic acid; formulations; stability study; DPPH; FARP; % inhibition; bleachability β-carotene 

inhibition; pH; viscosity; conductivity; centrifugations and freeze-thaw stability. 
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DEVELOPMENT OF TECHNECIUM-99M LABELED NANOPARTICLES LOADED WITH 

ANTIMICROBIAL AGENT AS SPECT IMAGING AGENT 

  Vaneeza Javed 

  Abstract 

Radiotherapy is an innovative, targeted therapy that drives down high drug concentrations by improving the 

pharmacokinetics of the drug. This leads to better diagnosis and treatment outcomes. As a novel imaging 

platform for tumor targeting, moxifloxacin-chitosan nanoparticles as a drug delivery system may be 

manufactured using an ionic gelation process. This technology also serves as a potential drug delivery system. 

Chitosan nanoparticles have received a lot of interest especially due to their al-encompassing antibacterial 

properties. The purpose of this research was to develop radiopharmaceuticals that are non-toxic to the human 

body, have greater imaging efficacy, better accumulation at the targeted location, improved bioavailability, and 

increased exposure. Chitosan is a substance that is well-suited for usage in medical applications because of a 

variety of its biological characteristics. Biodegradability, non-toxicity, anti-fungal actions, faster wound healing, 

and immunologic activation are some of these qualities. In this study, 103nm-sized chitosan nanoparticles exhibit 

a zeta potential of 3.3± 0.4 mV, a high moxifloxacin loading efficiency of 99.3%, and drug entrapment 

efficacy of 85.66%. Moxifloxacin-chitosan nanoparticles were radiolabeled with technetium-99m using stannous 

chloride as a reducing agent and a pH of 6. The radionuclide was eluted using a fission-based 
99

Mo/
99m

Tc 

generator that was created locally, and imaging was done using single-photon emission computed tomography 

(SPECT). The quality control experiments suggest that Moxifloxacin-loaded chitosan nanoparticles with 

technetium-99m had labeling effectiveness of more than 75%. Radiochemical yield was examined using instant 

thin layer chromatography (ITLC) methods. Rats that had been given an infection with Escherichia coli (E.coli) 

were used to study the biodistribution and infected specificity of the 
99m

Tc radiotracer. Following injection of 

99m
Tc-moxifloxacin-chitosan nanoparticles, renal uptake was 4.46± 0.66% at 30 minutes and 1.77 ± 0.07 at 6 

hours, while liver uptake was 2.66 ± 0.16% at 30 minutes and 0.62 ± 0.06 at 6 hours. On the basis of the 

observed findings, it can be inferred that the newly created 
99m

Tc-moxifloxacin chitosan nanoparticles could be 

employed as an effective diagnostic agent for deep-seated bacterial infections. 
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ABSTRACT 

The advances in nanotechnology have today found broad applications in several industries including 

nanomedicine. Nanomaterials possess undoubtedly unique attributes such as small size and functional large 

surface area to volume ratio; optical and electrical properties that enhance the adsorption, dissolution, or covalent 

attachment of diagnostic and therapeutic agents to the surface of a cell to form nanoparticle (NP) 

drug/imaging/targeting complexes. The complex then signals (diagnostics) and delivers the drug to the target 

sites to initiate healing. The use of NP with biodegradable, and non-toxic characteristics are employed for the 

encapsulation of drug molecule for efficient excretion after delivery. Electrospinning serves as a way of 

fabricating effective nanomaterial via an electrified jet with an external electric field to form nanofibers used 

among others in tissue engineering, wound dressings, and controlled drug delivery. Most currently available 

diagnoses and therapies are characterized by their invasive, time-consuming, and severe toxic side effects, 

nanotheranostics is a hallmark that provides non-invasive imaging, targeting, and therapy at the disease locations 

without affecting surrounding healthy cells. The potential of this technology is remarkable in bridging this gap by 

harnessing the capabilities of nanotechnology and nanomaterials for double-barrel therapeutics and diagnostics 

with enhanced efficacy. However, the applications of nanomaterials in nanotheranostics are still in their infancy 

because each disease has a specific microenvironment with well-defined characteristics, which promotes deeper 

selection criteria of nanomaterials to meet the disease requirements. In this review, we discuss meticulously the 

use of electrospun nanomaterials and active agents with high selectivity and sensitivity in disease treatment.  

Key Words: Electrospinning, Nanomaterials, Therapy, Diagnosis, Target-site, Nanotechnology 
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Abstract 

Vehicular Ad-hoc Network (VANET) has emerged as one of the rising and challenging research areas in recent 

years. It is considered to be a sub-branch of Mobile Ad-hoc Network (MANET) which is actually applied on 

vehicles especially. VANET provides an aid for the planning for transportation, especially for intra-city 

transportation. The participating vehicles in VANET share data among the peer vehicles as well as roadside 

infrastructure accumulating a corpus of traffic data at the server. Basically, VANET is a sophisticated tool for the 

Intelligent Transportation System (ITS) with traffic jams and road accidents data. Moreover, there are a lot of 

interesting applications that come with VANET such as safety, prevention of collision, blind crossing, dynamic 

route scheduling, real-time traffic condition monitoring etc. Besides, there are some downsides with respect to 

security and traffic. One of the major security problems with VANET is the lack of a centralized infrastructure. 

There is no centralized infrastructure in charge of synchronization and coordination of transmissions, making that 

one of the hardest tasks in the resulting decentralized and self-organizing VANETs is the management of the 

wireless channel to reach an efficient use of its bandwidth. VANET is adapted in urban cities, where vehicles are 

many and complex, mainly to reduce the risk of accidents. In this paper, we present an overview of the structure 

of VANET along with its applications. Also, the security features and aspects of VANET are reviewed with 

respect to vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-infrastructure (V2I) communications. 

Keywords: Mobility, Security Services, Mobile Network, Communication Protocols, Dynamic Source Routing 

1. INTRODUCTION 

Vehicular Ad-hoc Network (VANET) has been treated as one of the leading topics in research in recent years. 

VANET was first mentioned around 2001 under the car-to-car ad-hoc mobile communication and networking 

which is part of vehicular communication systems. Vehicular communication systems have been around since the 

1970s, which includes computer networks, vehicles and roadside units as communicating nodes, for sharing or 

providing information, to avoid accidents and traffic congestion. Further, these nodes are referred to as Dedicated 

Short-range Communications (DSRC) devices. DSRC has a range of 300 metres (980ft) approximately, works in 

5.9 GHZ band with the bandwidth of 75 MHZ, and is designed for one-way or two-way short-range to medium-

range wireless communication channels specifically for automotive. With the increase of vehicles accidents and 

traffic jams are happening on a daily basis, which is an inconvenience to our lives. VANET has become very 

important and popular in many countries as part of the Intelligent Transportation System (ITS). VANET 
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communications spreads over Vehicle-to-Vehicle (V2V) and Vehicle-to-Infrastructure (V2I) communication 

using Global Positioning System (GPS) to share and/or exchange messages. 

 One of the main challenges in the implementation of VANET is related to security issues, in providing a 

safe or secure vehicular communication. There are lots of attacks and threats that can compromise the network 

and communication in VANET since it is wireless. The most potential attacks that VANET faces are divided into 

data threat and system threat. Denial of service attacks is one of the popular attacks that can deny the On-board 

units (OBU) or Road Side Units (RSU) from connecting to the network as well as interruption to the radio 

channels. 

 There are lots of routing protocols with respect to data communication. But in VANET there is no 

centralized infrastructure, so Dynamic Source Routing protocol (DSR) is a simple and efficient routing protocol 

designed specifically for use in multi-hop wireless ad hoc networks of mobile nodes. DSR allows the network to 

be completely self-organizing and self-configuring, without the need for any existing network infrastructure or 

administration. 

 In view of the aforementioned issues, this paper presents a survey of VANET and its security while 

looking at the traffic solutions provided by it. The remainder of the paper is organized as follows. An overview of 

VANET is given in Section 2. All the security concerns and measures are discussed in Section 3. In Section, the 

routing protocols of VANET are described. Lastly, the article is concluded in Section 5; with some remarks over 

the properties of VANET and its utility in traffic management under the security threats. 

2. OVERVIEW OF VANET 

VANET is considered to be a part of MANETs which stands for Mobile Ad-hoc Network. VANET intends to 

provide a sophisticated Intelligent Transportation System (ITS) with a lot of information out of the traffic 

data. Mention that these traffic data are accumulated every day, and it caters to the planning for 

transportation, mainly intra-city communication [14]. Traffic jams and road accidents are major problems in 

the current traffic system. Every year lots of people are seriously injured or die in road accidents all over the 

world. These problems directly affect human lives on the road. VANET can be an aid to prevent these 

accidents and help in executing the daily traffic in a smooth way. Moreover, there are a lot of interesting 

applications that come with  VANET such as safety, prevention of collision, blind crossing, dynamic route 

scheduling, real-time traffic condition monitoring etc [8]. 
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Figure 2. Infrastructure and working principle of VANET [15]. 

In Figure 2, a basic architecture of VANET is shown. It can be observed that the moving vehicles are 

connected to each other. So, it creates an adhoc network of V2V communication and some of the messages are 

exchanged across the vehicles. Also, a couple of vehicles are communicating to the devices set up at the roadside. 

It demonstrates the example of V2I communication. In this regard, a detailed discussion on the characteristics 

and applications of VANET are presented as follows. 

2.1 Characteristics of VANET  

VANET is a kind of network in which there is no static network infrastructure, nodes can be a Road Side 

Unit (RSU) or a vehicle that is moving. Because there is no static network infrastructure in VANET, the 

topology can change at any time, based on the node position. Characteristics of VANET are as follow:  

High Mobility: the nodes in VANET move at high speed, so it is difficult to know the exact position of the 

nodes in the network, to be able to provide security [3]. 

Rapidly changing network topology: since the nodes in a VANET are always moving and at a high speed, 

and the nodes determine the topology of the network. Because of this the VANET has a dynamic topology 

and is unpredictable [3,11]. 

Frequent exchange of information: VANET is ad hoc nature, which means that nodes can gather 

information from nearby vehicles and other roadside units, this is a repeated process in a VANET. 

Limited bandwidth: In VANET, the standard DSRC band should be measured as limited, the width of the 

DSRC band was 27 MHZ. The throughput was 27 Mbps which is a theoretical value [3,12].  

Attenuations: According to digital transmission, DSRCband has transmission problems with those 

frequencies, which is reflection, diffraction, and dispersion, different types of fading, and Doppler Effect 

losses. The propagation delays occur because of multipath reflections.  

Time critical: Within the time period, the information in VANET should be sent to the accurate node. so that 

the node will make a decision and execute action correspondingly [8]. 
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Energy storage and computing: The VANET nodes have no issue of energy, computing capacity or storage 

failure. This allows VANET usage of demanding techniques such as RSA, ECDSA implementation and also 

provides unlimited transmission power.  

Better Physical Protection: In VANET the vehicle should be well protected physically. So physically 

compromising the VANET node will be difficult and it is very difficult to reduce the outcome of 

infrastructure attack.  

Limited transmission power: In the WAVE the transmission power should provide up to the data reached. 

The data reachability distance can be said to be 1000m. For crises and any public safety such as an accident 

problem or any traffic congestion problem, it is allowed to transmit with a high power [1,2]. 

2.2 Safety related Applications  

Road safety can be increased by the following application, which can be classified as the following: 

Collision Avoidance: By providing an alert in half a second before a crash occurs, leads to avoid more accidents. 

Once a driver can be notified about nearby nodes or vehicle location, a crash can be avoided.  

Cooperative Driving: Drivers will obtain signals for traffic associated warnings like Lane change warning, 

curve speed warning etc. The signal is able to co-operate and make the driver for a non-interruptible safe driving.  

Traffic Optimization: Traffic can be optimized by making use of sending signals like accidents, jams etc. to the 

vehicles. So that they can decide their alternate pathway and they can rescue time. 

3. Security Attacks in VANETs 

There are various kinds of security attacks in VANET. The security threats are actually related to the services of 

VANET. The services of VANET are discussed before discussing the security issues of VANET.  

3.1 VANET Security Services  

The security services provided in VANET are shown in Figure 2. In particular, the services are grouped into 

availability, confidentiality, authentication, data integrity, and non-repudiation. Each of these types are used 

to ensure that connection and data are protected.  

 

Figure 2. Various security services provided in VANET [1]. 
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● Availability: is one of the most relevant parts of security services due to its relationship with all safety 

applications. It ensures that information should be available to the rightful user at all times [10]. 

● Confidentiality: It makes sure that information can only be disclosed to the rightful user or node within the 

network. 

● Authentication: It plays an important role in VANET. It helps to prevent the Vehicle ad hoc network from 

suspected entities in the network. It assigns identification and sender address to nodes within the network [9]. 

● Data Integrity: It ensures that the message content is temper with why it is in transit. The VANET can 

achieve this by the use of public key infrastructure and cryptography encryption method.  

● Non-Repudiation: This service ensures that the receiver of the message does not refuse to engage in 

transmission and reception in the case of the dispute sender [1]. 

3.2. Security Threats and Attacks in VANETs  

Messages are broadcast in an open access environment in a VANET, because of this reason VANETs is more 

vulnerable to attacks and due to the speed of the nodes in the network it is more difficult to recognize the suspect 

vehicles [4]. 

Attacks in VANET can be classified in the following category.  

● insider vs. outsider attackers: the insider attackers is a person located within the node or network that has a 

good idea of the running of the system and has some important information about the system, while the 

outside attackers are not authenticated users, with limited capability to attack the network than insider 

attackers [11]. 

● active vs. passive attackers: active attackers either generate fake messages or do not transmit received 

messages, while passive attackers do not engage in the communication.  

● malicious vs. rational attackers: the main aim of malicious attackers is to destroy other nodes on the 

network without obtaining any personal benefits, while the attackers attacked the network to obtain personal 

benefits [13]. 

● local vs. extended attackers: in local attackers, the attackers used limited resources on specific vehicles, 

while extended attackers exploited full resources to control several networks [1,2].  

4. VANET Routing Protocols 

In this section, the routing protocols for communication in VANET are discussed. Mention that VANET has 

a high dynamic topology which makes it harder to design the routing protocols. There are lots of routing 

protocols designed for VANET. Those can be categorized into two, namely,  Topology Based Routing 

Protocols and Position based Routing Protocols. The most popular protocol of VANET is Dynamic Source 

Routing.  So, first the types of protocols are discussed and then the DSR protocol is described. 
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Topology based routing protocols use linked information to transmit the packets of data between nodes through 

the VANET. There are two sub categories under this mechanism, the proactive approach which depends on 

routing techniques related to table driven methodology and the reactive approach which depends on routing 

techniques related to on demand methodology [4, 13]. 

Geographic based routing protocols are dependent on algorithms related to the positioning mechanism using 

location-based applications (For example GPS). Such applications are providing such data for path selection. 

Also, these protocols are not servicing any tables related to routing data or any information related to the join 

status with the nearby nodes [6,7]. 

Dynamic Source Routing Protocol 

The DSR protocol utilizes source routing and maintains functional paths. It consists of route detection and route 

servicing [5]. A node requires four essential structures of data that are considered to be conceptual, to be able to 

engage in the DSR: a Retransmission Buffer, a Send Buffer, a Route Cache and a Route Request Table [5]. 

Route Request Table: The route request table is partitioned by the target home address of the route discovery. 

The Route Request Table is considered a records collection about Route Request packets that were recently 

forwarded or originated by this node [5]. 

Route Cache: In the VANET network every node is servicing its own tables which save the route cache. Route 

Cache is responsible for storing all requested information related to routing by a new participant node in a 

VANET network using a DSR routing protocol [5]. 

Retransmission Buffer: The Retransmission Buffer of a node is a packet queue sent by this node that is 

expecting the arrival of an acknowledgment from the next hop in the source path [14]. 

Send Buffer: Every packet after being registered in the buffer should be deleted from the send buffer and get rid 

of it in send buffer timeout seconds, also is associated with the time it is registered into the buffer [5]. 

5. Conclusions 

In this article, the properties of VANET and its importance are discussed along with the limitations. We 

mainly surveyed the VANET’s architecture, applications, protocols, security challenges, etc. VANET 

architecture mostly follows  vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-infrastructure (V2I) communication. 

The roadside infrastructure communication is subject to availability and permission. There are several 

applications of VANET which includes traffic control, blind spot detection, speed moderation, etc. The 

Dynamic Source Routing protocol (DSR) provides excellent performance for routing in VANET. DSR has 

very low routing overhead and is able to correctly deliver almost all originated data packets, even with 

continuous, rapid motion of all nodes in the network. One of the main limitations in VANET is the 

implementation. The major issue to implement in VANET is security because many new types of attacks are 

being generated. There is no centralized infrastructure in charge of synchronization and coordination of 
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transmissions, making that one of the hardest tasks in the resulting decentralized and self-organizing 

VANETs is the management of the wireless channel to reach an efficient use of its bandwidth. Moreover, 

VANET is an ad-hoc network for a short period of time due to moving vehicles. So, it needs agreement 

between the parties in a quick time which is leading to insecurity in some manner. Thus, broadly one of the 

core and emerging areas of research in VANET is its security aspects. 
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ABSTRACT 

Every Day most of the Literate People around the Globe go to watch for something called News Paper in the 

Morning. The Current Scene that is more observed is the Hard Copy of the News paper delivered to the House by 

the delivery boy. But now as the time is passing the time is Changing because especially in Metro Cities the Life 

Start very Early and the People they have to go to their work places which are at distant places from the Location 

they are living. So, a very general case that which is observed that the people they go and take the Metro Trains, 

Or Local Trains, Or Buses or Some Transport Mechanism to get to the Place where they are Actually Working. 

Meantime when they are travelling they are actually making a utilization of the Smart Phones they are Carrying 

and Read the News Article. The Time of the Travel it varies and generally the time that the person he gets to 

make a Glance on the News Article it is Less. In the current Research work we present an Interactive System that 

is basically used to make a Classification of the News Article into a Particular Category as the Time for the 

Reader is going down so he can make a Selection of Only the Regions of the News Paper he is interested in 

making the Reading. To add to this Many a Times we will find people who are Interested in Reading the Article 

in His or Her own Regional Language. Thus the Above work is a Great work that reduces time for finding the 

News Article of the Choice of the Reader and to add to it the Language in which the News Article are. The 

Implementation it is done in Python and a very sweet interface is designed to actually make the Operation that is 

mentioned in the Context of the Research Work. We made a Utilization of the Machine Learning Approach to 

make the Implementation notion wise. 

KEYWORD:-News, Machine Learning, Python. 
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ABSTRACT 

Machine learning has become an essential technique for modeling the human process in many disciplines, 

especially in the medical field, because of the high availability of data. One of the essential disease detectors is 

the blood analysis; as it contains many parameters with different values that indicates definite proof for the 

existence of the disease. Machine learning algorithm accuracy depends mainly on the quality of the dataset; for 

this reason, a high-quality dataset is collected and verified from expert physicians. This dataset is used for 

training the classifiers for obtaining high accuracy. We tested several classifiers and achieved accuracy up to 

87.77% which realizes the research objective, which is helping the physicians to predict the blood diseases 

according to the general blood test. The future work will focus on testing the proposed data set using different 

deep learning algorithms to compare between classical and deep learning approaches in this research area. 

Furthermore, an online Internet of Things (IOT) application will be implemented to collect and test more blood 

data 

KEYWORDS: Algorithm, ML, Medical Field, Detectors, Classification. 
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ABSTRACT 

Due to easy availability of video editing tools and device, the authentic video contents can easily manipulate to 

conceal any object or event of video files such as surveillance videos, legal concerns without leaving footprints 

behind. Such type of manipulations can be implemented in the forged videos that appear as original content. 

Today, it is much difficult to distinguish the authentic video form duplication type of forgery in the real world. 

This duplication forgery has done by copy-move tempering without any more difficulty. But copy-move 

tempering has challenged to detect the authenticity and integrity of the Video. The algorithm of proposed model 

has detected three different forms of copy-moved frame duplication forgery in videos by obtaining the mean 

features of each video frame for evaluating the correlation between sequences. If the correlation coefficient is 

equal to 1, that means, the frame sequence is manipulated with duplicated frames and if the correlation 

coefficient is near to −1, then the frame sequence is made of original frames. Using the coefficient of variation 

we can observe variation in forged video frames and original video frames. 

KEYWORDS: Algorithm, ML, Forgery, Frame, Video. 
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ABSTRACT 

Background: E. jambolena is a medicinal plant and used as aantioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, 

hypolipidemic, anti -HIV, anti-pyretic, anti-cancer, anti-diabetic, anti-constipation, anti-fertility, anti-mellin, 

radioprotective, neurophysiological agent. 

Objective: The aim of this work was to investigate the antioxidant activity by DPPH assay, antibacterial activity 

and phytochemical screening of E. jambolena leaves extract. 

Method: The leaves were extracted by extraction method by using (water, ethanol and petroleum ether). The 

resultant extract were subjected to DPPH scavenging assay to examined the antioxidant activity, antibacterial 

activity by disc diffusion method against six bacteria(Bacillus cerus, E.coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas 

aeruginosa, S.aureus and salmonella typhae) and phytochemical analysis also investigated. 

Results: The results of extract indicated that these extract showed zone of inhibition against two test bacteria 

(S.aureus and salmonella typhae). In phytochemical screening the extracts showed the presence of alkaloids, 

saponines, glycosides and flavinoides. In DPPH scavenging activity indicated that water showed more 

antioxidant activity as compared to other fraction and showed sensitive result against bacteria. 

Keywords: Social Media, Social Support, Scale Construction, Scale Validity, 
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Résumé 

L'urbanisation, la croissance démographique rapide, le développement économique et les transports sont les 

facteurs de la dégradation de l’environnement qui est vraiment une préoccupation importante. L’objectif de cette 

recherche est d’étudier les effets de la croissance urbaine sur l’environnement à Sèmè-Podji. L’approche 

méthodologique adoptée s’articule autour de la collecte des données auprès de 107 chefs ménages, de leur 

traitement et de l’analyse des résultats à l’aide du modèle PEIR (Pression/Etat/Impact/Réponse). Les résultats 

obtenus montrent que la population de la ville de Sèmè-Podji connait une croissance démographique galopante 

accompagnée d’une forte urbanisation. En effet, l’effectif de cette population est passé de 8563 habitants en 1992 

à 23636 habitants 2013. Dans le secteur de recherche, on observe une diversification des activités économiques 

qui entraînent une  multiplication de  fonctions urbaines. On assiste à la prolifération de petits fonctionnaires, de 

domestiques, de petits revendeurs, commerçants à la sauvette. Cette croissance urbaine est la source de 

problèmes environnementaux que sont l’insalubrité, la pollution due à la rareté ou à l’absence de réseaux 

d’évacuation des ordures ménagères et les nuisances diverses. Dans la ville de Sèmè-Podji, une bonne politique 

de gestion de l’environnement s’avère nécessaire et indispensable.  

Mots clés : Ville de Sèmè-Podji ; croissance urbaine ; dégradation de l’environnement ; politique de gestion 

environnementale 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AT THE HEART OF THE PROBLEM IN THE CONTEXT OF 

THE URBAN GROWTH OF SEME-PODJI IN BENIN 

Abstract 

Urbanization, rapid population growth, economic development and transportation are the factors of 

environmental degradation which is really a major concern. The objective of this research is to study the effects 

of urban growth on the environment in Sèmè-Podji. The methodological approach adopted is based on the 

collection of data from 107 heads of households, their processing and the analysis of the results using the PEIR 

(Pressure/State/Impact/Response) model. The results obtained show that the population of the city of Sèmè-Podji 

is experiencing galloping demographic growth accompanied by strong urbanization. Indeed, the population has 

increased from 8563 inhabitants in 1992 to 23636 in 2013. In the research sector, we observe a diversification of 

economic activities that lead to a multiplication of urban functions. We are witnessing the proliferation of small 

civil servants, domestic servants, small dealers, traders on the sly. This urban growth is the source of 

environmental problems such as insalubrity, pollution due to the scarcity or absence of household waste disposal 
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systems and various nuisances. In the city of Sèmè-Podji, a good environmental management policy is necessary 

and indispensable.  

Key words: City of Sèmè-Podji; urban growth; environmental degradation; environmental management policy. 
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A CROSS-SECTIONAL STUDY ON THE PREVALENCE AND ASSOCIATED RISK FACTORS OF 

RUMEN AND RETICULUM FOREIGN BODIES OF CATTLE SLAUGHTERED AT SHASHEMENE 

MUNICIPAL ABATTOIR, SNNPRS, ETHIOPIA 
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MESELE ABERA 
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Post Box No. 5, Ethiopia 

 

Abstract  

 The objective of present study was to determine prevalence of rumen and reticulum foreign bodies, type of 

foreign bodies and associated risk factors in cattle slaughtered at Shashemene municipal abattoir, Oromia 

regional state, Ethiopia. Ante mortem and postmortem examination was done for assessment of age, sex, breed, 

body condition and recovery of foreign bodies respectively. From total of 428 cattle examined (68/15.09%) were 

found positive for the occurrence of foreign bodies. The results showed statistically significant difference 

(p<0.05) in prevalence among different sexes, age groups and body condition scores and higher prevalence was 

observed in female (66.7%), old animals (20.6%), cross breed (41.5%)  and poor body conditioned animals 

(57%), respectively. Therefore sex, age, breed and body condition score were considered as potential risk factors 

and it was concluded that continued awareness creation among farmers should be instituted and appropriate solid 

waste disposal system need to implement in the study area.  

Key words: Rumen, Reticulum, Cattle, Shashemene, Foreign body, Abattoir.  
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IMPACT OF PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY SECTORS ON INDIAN  ECONOMY : A 

STUDY IN PERSPECTIVES OF GDP 

Dr Mahtab Ahmed  

Department  of Commerce 

Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University, Uttrakhand 

ABSTRACT   

The paper aims to study the impact of Agriculture, manufacturing and secondary industries, unemployment  

banking, monetary policies ,foreign direct investment ,  etc. on GDP of the country.  

The study is based on the secondary data  from various  sources and ANOVA(F-test) was conducted at the 

Significance level of 0.01. The significant result revealed that various factors of GDP such as agriculture & 

allied, unemployment, industries & manufacturing, infrastructure and government’s implementation of  schemes 

and  policies were not given the proper emphasis , with the result of that they under-performed  the projected 

GDP.  They need to be  supported well for comparatively good performance and contribution to a better growth 

of GDP.    

 Some of the variables are presented in quantitative data to analyze the trend of growth of the sectors of Indian 

economy i.e. primary, secondary (including sub sectors), service sector, Foreign Investment Inflows( through 

FDI and FPI),which contribute to the share of GDP. Other related factors are Interest rate , rate of inflation, 

domestic demand , consumption, unemployment, poverty, purchasing power, Government rural scheme. On the 

basis of the study of the factors it can be inferred that unemployment , banking & monetary policy , primary and 

secondary sectors had no significant impact on GDP during the decade and could have kept the momentum of the 

growth  provided the sound economic policy framework and its implementation were  executed well. Others 

variables such as interest rate and inflation should have  been considered equally for a better growth.   

Keywords:  GDP(gross domestic product), monetary policy, primary sector, secondary sector, unemployment .   

   INTRODUCTION    

Agriculture & allied sectors, manufacturing &industries sectors , monetary policy , FDI and employment are the 

key constituents of GDP( Gross Domestic Product) in India. It is noticed that the manufacturing and primary 

sector( agriculture and allied) and unemployment were ignored. All the factors should have been taken 

proportionately for a much better growth of GDP at all levels.  

 Savings and domestic demands were equally significant. The saving rate showed a substantial increase in 

average saving rate from 23 per cent of GDP in 1990 to about 31per cent in 2000 with a peak saving rate of over 

33per cent during the high growth phase of 2004-08.The efficiency of capital utilization also improved as the 

incremental capital output ratio(ICOR) declined from 5 in 1990s to 3.7 during the high growth phase period . The 

economic survey of the study period witnessed an oscillation in the economy. It has not been consistent 

throughout the decade. Some of the factors have produced incredible growth output while the others staggered 

and decelerated continuously and some were at loggerhead and came out of the difficult face of global financial 
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crisis. It was envisaged that the persisting  global slowdown in the present scenario has transformed into Global 

Recession as the outcome of the 2008 crisis. The economic growth during the period was affected by  those 

variables and faced with many challenges.. There was slow implementation of policies. The poor monetary, 

credit  and fiscal policy suppressed those sectors which could provide more employment, produce more goods 

and services and contribute significantly to the growth of GDP. The higher   

inflationary rate, unfavorable credit , natural calamities such as floods, landslides , drought and suicidal rate of 

farmers were the responsible factors, therefore, the pace of growth slowed down in the core sectors. The rise in 

unemployment, poor banking management which caused NPA (bad loan ) and hampered the economy .   

 However, the pace of growth was slow, the economy was expanding.   

HYPOTHESIS 

Ho: There is no significant impact of the sectors of Indian economy on GDP  

•             OBJECTIVES OF THE STUDY    

    

• To find  the impact of sectors of  Indian  economy on GDP  

• To examine the performances of the sectors  

• To explore the potentially weaker sectors  

• To know the causes of negligence of the sectors  

• To highlight the suggestions for improvement   

       MATERIALS AND METHODS      

It secondary data were collected for the period between 2000 and 2012 from the Centre Statistical Organisation 

(CSO), planning commission 2004-05 series, CIA(Central  

Intelligence Agency) World Fact book U.S(United States), RBI (Reserve Bank of India)Bulletin and the literature 

reviews from  Journals, published reports by the organizations, Federations, books etc. ANOVA F-test has been 

conducted at the significance level of 0.01.  

 RESULTS AND DISCUSSION      

The primary sector including agriculture, allied , mining and quarrying share the largest employment of about 70 

per cent of the country’s population in the economy. They are replete with natural resources. Even then their 

GDP share is minimal. The reasons include the credit policy, lack of infrastructural investment, lack of latest 

equipment and technology, natural environment and  no exposure in the global market. Their issues have not be 

addressed seriously. The slow implementation of the policies and indifferent attitude can be attributed to the 

issues. The mismanagement improper utilization of the resources led their growth at the slowest pace. Had these 

challenges been redressed, their performances have been quite different and improved. The industry and 

manufacturing sectors accommodate employment in the second fiddle. This sector contributed to GDP share 
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relatively good compared to the Primary sector, however,  the graph of growth has been constant whereas the 

service sector has shown dynamism and a sharp rising trend , for lots of opportunities by virtue of Globalization. 

Although it employs less population workforce, yet the contribution to GDP was greater than the two.    

   Primary, Secondary and Tertiary Sectors and their share to GDP     

 Based on the data provided by Centre Statistical Organisation (CSO) and Planning                          

Commission, the government of India (2004-05 series) on the percentage share of the sectors to growth of 

economy (Gross Domestic Product) at factor cost at 2004-05 constant prices, each sector had varying 

contribution. Agriculture & allied, mining ,quarrying  and manufacturing sectors showed a constant declining 

trend during the decade whereas the industry sector has a steady growth. However, there is a remarkable upward 

growth trend witnesses in the service sector. Hence, the overall gross domestic growth has been fluctuating with 

diversification. It is clearly reflected in Table.1 and Graph Figure.1  Table.1 GDP at constant price 2004-05, 

share to total GDP at percentage rate of growth   

• GDP at constant price 2004-05, share to total GDP at percentage rate of growth   

Table 1 :  

 

Group1 contains 5 values  2002   20,16,27,2,3 Agri allied, Agri, Industry, Mining, GDP (%share)  

Group2 contains 5 values   2010  14,18,28, 2, 9  Agri allied, Agri, Industry, Mining, GDP ( %share)  

 

Sample SD (S): 
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Sample size (n): 

Sample average (x ): 

Skewness: 

Skewness Shape: 

 Potentially Symmetrical (pval=0.98) 

 Potentially Symmetrical (pval=0.721) 

Normality: 

Outliers: 

Outlier count: 

0 

0 

How to do with R? 

p-

value010.838 

power010.01 

effect11.61.115 

F test for variances, using F distribution (dfnum=4,dfdenom=4) (two-tailed) (validation) 

1. H0 hypothesis 

Since p-value > α, H0 cannot be rejected. 

The standard deviation (S) of Group1's population is assumed to be equal to the standard deviation (S) 

of Group2's population. 

In other words, the difference between the sample standard deviation (S) of Group1 and Group2 is not big 

enough to be statistically significant. 

 

2. P-value 

The p-value equals 0.8383, ( p(x≤F) = 0.5808 ). It means that the chance of type I error, rejecting a correct H0, is 

too high: 0.8383 (83.83%). 

The larger the p-value the more it supports H0. 

 

3. The statistics 

The test statistic F equals 1.2426, which is in the 99% region of acceptance: [0.04319 : 23.1545]. 
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S1/S2=1.11, is in the 99% region of acceptance: [0.2078 : 4.8119]. 

The 99% confidence interval of σ1
2
/σ2

2
 is: [0.05367 , 28.7729]. 

Agriculture and allied sector’s Contribution to gross domestic product has been decelerating sharply since 2002. 

The sectors have undergone a slowdown and demand deflation as there is a trade shift to non agricultural 

activities. The agricultural prices have collapsed and the crop sector (allied such as horticulture which share two-

third of this whole sector ) have decelerated. The factors such as lack of minimum support price policy, credit to 

the small and poor farmers and absence of farm investment are responsible for this situation(kiran,2010). 

Similarly, mining and quarrying have underperformed to the growth since 2005. The sector have many 

challenges. It is not opened to commercial mining and  is illegal at many places with unsustainable mining 

activities, limited exploration, social and political land acquisition issues constrains and tough tax policy( LSI, 

2018). The downward but constantly fluctuating trend of manufacturing  is attributed to the Global Financial  

Crisis, 2008 which not only hit the sector including Industry below the belt but also the entire world. The fall in 

the graph of industry since 2003 is a cause of concern which had a great impact on the growth of gross domestic 

product. The reasons can be imposed on high interest rate, weak decision of the government, land acquisition, 

weak demand for exports from the developed western countries due to Global Financial Crisis , low domestic 

demand, rise in non performing assets, weak credit lending, failure of past projects of the private sector, 

government reluctance to increase public investment due to low fiscal deficit, European debt crisis and weak 

commodities prices. Remarkably, the gross domestic share of the service sector was superb. The graph trend  has 

been constantly and sharply rising upward. The credit goes to globalization which opened avenues for various 

service activities, IT(information & technology) among them is the largest service provider. There are a lot of 

opportunities and global market for commerce and trade. Its scope is wider with bright prospects and may sustain 

in the long run. In this way, the overall growth of gross domestic product witnessed a rise in fall pattern with a 

deep and slight variations. It dipped to the lowest in 2002 and  lifted up at the highest in 2006.  

   

    
    
Fig.1 GDP variables  frequency polygon       
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• Foreign Direct Investment, Foreign Portfolio Investment and Foreign Inflows   

   

Since Globalization the foreign direct investment has opened a new opportunity to the improvement 

in infrastructure, development of business with multinational   

corporations(MNCs) (Teli, 2014), employment and growth, rise in living standard, global 

competitions for quality goods and services, portfolio investment (FPI) which altogether enhanced 

the total foreign investment flow. Furthermore, it depends upon the foreign exchange rate and the 

value of currency. The stronger currency value, the more attraction of FDI and the better growth of 

GDP of the country. It is displayed in the Table.2 and Graph Figure.2  

•            Table.2 Foreign Investment Inflows   

 

Group1 contains 3 values Foreign Investment     4, 9,34 (billion approx) 2000, 2005,2010 

 

Group2 contains 3 values  Foreign Portfolio        3, 13,31(billion approx) 2000, 2005,2010 

 

 

 

  
    

  

Table.2       

    

Source:   -   RBI Bulletin       
    

       India’s Export       

 

 

    

    
    
Table.3       

Source:    -       CIA world fact book, June 2018       
                     www.indexmundi.com       

    



832 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    3. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 17-18 DECEMBER 2022 

 
 

Group name: 

Sample SD (S): 

Sample size (n): 

Sample average (x ): 

Skewness: 

Skewness Shape: 

 Potentially Symmetrical (pval=0.207) 

 Potentially Symmetrical (pval=0.505) 

Normality: 

Outliers: 

Outlier count: 

0 

0 

How to do with R? 

p-

value010.876 

power010.01 

effect11.61.133 

F test for variances, using F distribution (dfnum=2,dfdenom=2) (two-tailed) (validation) 

1. H0 hypothesis 

Since p-value > α, H0 cannot be rejected. 

The standard deviation (S) of Group1's population is assumed to be equal to the standard deviation (S) 

of Group2's population. 

In other words, the difference between the sample standard deviation (S) of Group1 and Group2 is not big 

enough to be statistically significant. 

 

2. P-value 

The p-value equals 0.876, ( p(x≤F) = 0.562 ). It means that the chance of type I error, rejecting a correct H0, is too 

high: 0.876 (87.6%). 

The larger the p-value the more it supports H0. 

 

3. The statistics 
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The test statistic F equals 1.2831, which is in the 99% region of acceptance: [0.005025 : 199]. 

S1/S2=1.13, is in the 99% region of acceptance: [0.07089 : 14.1067]. 

The 99% confidence interval of σ1
2
/σ2

2
 is: [0.006448 , 255.3394]. 

FII (Foreign Investment Inflows)  constituting FDI (Foreign Direct Investment) and FPI Foreign  

Portfolio Investment)  dipped in 2002 and 2008 respectively but improved much for the year 2009. 

FDI was low in 2002, 2003, 2009 and 2010 while Foreign Portfolio Investment fell to negative 

growth in 2008 but strengthened in 2009-10.Besides, FDI and   

FPI  contribute 63 per cent and 37 per cent share respectively in the economy   

(Teli,2013). The liberal foreign policy led to improvement in FD1. The momentum was affected by 

Asian financial crisis because of which the stock market melt down in 2002 , US subprime crisis and 

European sovereign debt crises(Teng, Lean, 2014). Nonetheless, the overall foreign inflows since 

2009 has seen an upward trend  with a slight fluctuation with FDI but FPI dropped sharply in 2011. 

Mauritius tops as an investing country both in financial and non-financial sectors(Teli, 2013) and 

Mumbai as well as New Delhi attracted the highest FDI inflows. FDI in 2011 exceeded pre 

economic crisis levels .UNCTAD( United Nations Council of Trade and Development) published 

world Investment Report for 2012 and ranked India as third most preferred economy for FDI after 

China and U.S.  Service, construction and telecommunication attracted the highest FDI and among 

top 15 countries India ranked 10 in overall GDP and 12 in service GDP in the year of 2012 

(Vinay,2014 

 

•  India’s Export: An overview   

Foreign trade is an important segments which improved the economic growth. It requires a favourable balance of 

payment with export more than the import and current account surplus. The export of organic herbs and 

medicine, pharmaceutical goods, crude oil and petroleum, iron ore, copper, automobiles parts, leather, cotton, 

  

    

    

    
Fig.2 Frequency polygon of FII        
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rice, meat and dairy products  from India produced a favourable outcome which resulted into upward rise of the 

export graph constantly. The status is well depicted in the Table.3 and  Figure.3   

•             Table.3 India’s Export    

 Export is witnessed a continuous growth throughout the decade. After being stagnant in                       2002-03 in 

$ 44.5 billion each, it has accelerated since 2004 speedily and became more than double in 2007 and didn’t lose 

momentum very least affected by Global financial crisis in 2008-9 till 2011, however, the space was broken in 

2012. The current account deficit remained at 3.6 per cent of GDP in 2011-12 and reduction in the Net Capital 

Inflow in Q2 and Q3 put pressure on the exchange rate (MoF,2012).The government had indifferent attitude in 

trade agreement with European union in the perspective of Free Trade Agreement. The RBI had no sound policy. 

The country was facing the situation of fiscal deficit. There were depreciation of rupees and  high tariffs. 

However, current account deficit witnessed an upward trend as a proportion to GDP is cause of concern. 

Therefore, the Central Bank has been constantly carrying out tightening of monetary policy(PHD Chamber, 

2011).   

   

     

 

  CONCLUSION  

Indian economy witnessed a slowdown during 2000s which posed new challenges to  several factors. The 

recovery of the economy was interrupted in 2011-12 owing to the debt  crisis in Euro zone, political turmoil in 

the Middle East which gave rise to the prices of crude oil and the earthquake in Japan. GDP(Gross Domestic 

Product) fell from 8.59 per cent in 2009 to 6.21 per cent in 2011.The major risks to economy emerged from 

uncertain global macro environment such as Global Financial Crisis, high inflation, adverse monetary policy and 

worrying fiscal scenario. There was the absence of the appropriate actions for addressing the supply bottlenecks. 

The domestic consumption dipped. Infrastructure- power, road, transport, communication and ports -was 

inadequate. Growth moderated and the fiscal balance decelerated due to the rigid monetary policy. However, the 

economy rebounded sharply as front runner during FY10 and maintained the high growth rate momentum in 

  
      

Fig.3 Export frequency Polygon       
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FY2011 except electricity generation in industrial segment. Also trade and hotels in service segment showed a 

modest growth which was a matter of concern. Now, India should have focused on inclusive growth  and realized 

that domestic demand and infrastructural investment could contribute largely to the growth of economy. It should 

have  framed better Monetary and Fiscal policies to tame the domestic inflationary pressure. It needed to 

strengthen investment. The states should have allowed FDI in multi-brand retail up to 51%. There was scope to 

simplify IPO(Initial Public Offer) ,raise agricultural credit , investment in infrastructure and reduce custom duties 

on infrastructure and mining. The government initiated Coal  

India Ltd for agreement with Power Plants for fuel supply. A greater synergy between MGNREGA( Mahatma 

Gandhi National Rural Employment   

Guarantee Act) ,agriculture and allied rural livelihood and skill development programmers were proposed but 

least implemented. The study suggested that India should have given a due weightage to agriculture &allied 

sectors, manufacturing, industries, improving banking & monetary policies and employment, however, some 

factors such as FDI, export and service have performed better (Samal, Raju,2016).    

 RECOMMENDATIONS   

The study found that the Primary sector( agriculture, allied , mining and quarrying) declined sharply during the 

2000 decade while Secondary sector (industry and manufacturing) performed slow with slight variations. The 

service sector with the least  employment grew faster and  contributed more than half of the shares in GDP of the 

two sectors which shared the larger employment. FDI growth picked up in 2006 with a proportionate constant 

increase with a little fluctuation. However, a deep variation was noticed in FPI growth which even fell to 

negative in  the year 2008. Hence , the total Foreign Inflows witnessed a better growth from the year 2009. The 

overall export performance consistently rose since 2004. The variables except Primary and secondary sectors 

could contribute to the growth of GDP comprehensively. That is why, the growth of GDP saw the rise and fall 

with some diversifications throughout the period from 2000-2012. The economy contracted in 2008 due to the 

Global Financial Crisis aftermaths of which Great recession still persists. Just as FDI, Export, service helped the 

economy expand through better GDP growth, similarly the other should have turned around.  Core sectors, 

automobiles manufacturing industries showed a sign of stagnation which could have shared proportionately 

provided they were given emphasis and properly utilized by sound policy framework. However, the study is 

limited to the presentation of data on the performances of the sectors that contributed to the share of GDP, the 

growth of total foreign investment inflows in combination of FDI and FPI  as well of trend of export only. A few 

variables are not discussed in detail such as comparison between import and export, domestic demand and 

consumption, inflation and purchasing power, implementation of  government schemes, plans and policies, etc. 

Thus, there is a scope for the further research on considering these variables as the main and exploring a new 

result of the growth rate of GDP in the economy and their role. Furthermore, the government should have  taken 
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immediate initiatives on the weak and potentially weak sectors with sound policies framework and its proper 

implementation by identifying them first and placed them into different categories to pay attention on priority 

wise for a better result output in the direction of rising growth trend,  should have redressed their issues seriously 

for maintaining the momentum of growth unlike other large sharing GDP factors in the growth of Indian 

economy.   

The research finds that there is no significant impact  of the sectors on GDP however, it is noticed that 

unemployment , banking & monetary policy , primary and secondary sectors were not addressed well during the 

decade which could have sustained  the momentum of the growth  provided the sound economic policy 

framework and its implementation were  executed well. 
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Abstract 

With rapid developments in industries, synthetic dye-mediated toxicity has been increasing in our everyday life. 

Consumption of contaminated water from industrial effluents may cause serious halt disorders, and among them, 

methylene blue is one of the toxic dyes. There are many nanomaterial-mediated technologies available currently. 

However, simple, eco-friendly, robust, and efficient nanoparticles are always gaining special attention in the dye 

removal process. Therefore, in this project work, functionalized magnesium oxide nanoparticles (FMg2O) were 

synthesized using a hydrothermal reaction in a single-step process. Afterward, TEM, FESEM, FTIR, and UV-vis 

spectral data were probed for the evaluation of the results. As-synthesized FMg2O NPs are highly efficient for 

the removal of methylene blue dye molecules even at high concentrations in the water (500 μM). The synthesized 

catalyst has excellent recyclability for four cycles. Based on these investigations, the developed NPs system is 

less expensive, robust, and simple for the water purification process and can be an ideal candidate for the toxic 

dye removal process through the adsorption process.  

Keywords: Nanotechnology, functionalized magnesium oxide nanoparticles, hydrothermal reaction, adsorption, 

methylene blue, dye removal process  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


