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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Gülzar IBRAHIMOVA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Adnan GERÇEK 
Prof. Dr. Güneş ÇETİN 

GERGER 
Prof. Dr. Serkan BENK 

Res. Assist. Müge Seda ATEŞ 

Bursa Uludag 
University 
(Türkiye) 

Celal Bayar University 
(Türkiye) 

Inonu University 
(Türkiye) 

Inonu University 
(Türkiye) 

ANALYSIS OF THE FACTORS DETERMINING 
TAX LITERACY OF TAXPAYERS IN TURKEY 

Assist. Prof. Dr. Feride BAKAR 
TÜREGÜN 

Prof. Dr. Adnan GERÇEK 
Prof. Dr. Emine Rüyam 

KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU 
Res. Assist. Dr. Halil SERBES 

Bursa Uludag 
University 
(Türkiye) 

MEASUREMENT OF TAX LITERACY SCORE IN 
TURKEY AND ITS RELATIONSHIP WITH 

DEMOGRAPHIC VARIABLES 

Assist. Prof. Dr. Kübra ŞAHİN 
ÇEKEN 

Nisantasi University 
(Türkiye) 

TRACES OF INTER-ARTS IN JAN FABRE 
‘’BEECATTER’’ 

Dr. Yasemin KURTLU 

Erzurum Provincial 
Directorate of 

National Education 
(Türkiye) 

TEACHING STORY ARTS THROUGH LYRICS IN 
EIGHTTH GRADE TURKISH LESSON 

Dariia LAZAREVA 

Dnipropetrovsk State  
University of Internal 

Affairs  
(Ukraine) 

PROFESSIONAL TRAINING OF POLICE 
OFFICERS FOR OBTAINING A PHD IN THE 
FIELD OF LAW AT THE DNIPROPETROVSK  

STATE UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS 
Assist. Prof. Dr. Merve TUNA 

KAYILI 
Feride Çiğdem KARA 

Karabuk University 
(Türkiye) ZERO ENERGY BUILDINGS AND TURKEY 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ankara Time

1400 : 1530
Porto Bello Hotel

18.02.2022



 
 

 
HEAD OF SESSION: Dr. Mustafa Latif EMEK 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Thair Al-Taiee Mosul University 
 (IRAQ) 

CLIMATE WARMING IMPACT ON THE FLOOD 
DISCHARGES TIME IN SOMETIGRIS RIVER 

TRIBUTARIES IN IRAQ 

Assoc. Prof. Dr. Huseyin AVCI 
Dr. Reza DIDARIAN 

Dr. Aliakbar EBRAHIMI 
Assist. Prof. Dr. Hamed 

GHORBANPOOR 
Assist. Prof. Dr. Hossein 

HASHEMPOUR 
Assist. Prof. Dr. Fatma DOGAN 

GUZEL 

Eskişehir Osmangazi 
University 
(Türkiye) 

Ankara Yildirim 
Beyazit University 

(Türkiye) 
Eskişehir Osmangazi 

University 
(Türkiye) 

Eskişehir Osmangazi 
University 
(Türkiye) 

Azarbaijan Shahid 
Madani University 

(Iran) 
Ankara Yildirim 

Beyazit University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION OF VIGNO 1-5 CYCLOTIDES 
SEPARATION FROM VIOLA IGNOBILIS 

THROUGH MICROFLUIDIC CHIP 

Assist. Prof. Dr. Farhad Buzo 
Mikaeel 

Jivan Qasim Ahmed 
Berivan Khalid Salih 

Dr. Sherzad Ibrahim Mustafa 
Gahin Abdulrahman Tayib 

University of Duhok 
(Iraq) 

SEROPREVALENCE OF NEWCASTLE DISEASE 
VIRUS IN BACKYARD CHICKENS IN DUHOK 
PROVINCE, KURDISTAN REGION OF IRAQ 

Şefika VEREMCİ 
Assist. Prof. Dr. Sevil PAMUK 

CEBECİ 

Eskisehir Osmangazi 
University (Türkiye) 

DIAGNOSIS OF THE CORONARY 
ANGIOGRAPHY PATIENT IN ACCORDANCE 

WITH THE LIFE MODEL 
Assist. Prof. Dr. Sevil PAMUK 

CEBECİ 
Şefika VEREMCİ 

Eskisehir Osmangazi 
University (Türkiye) 

THE ROLE OF THE NURSE IN THE 
MANAGEMENT OF ANXIETY OF THE 
CORONARY ANGIOGRAPHY PATIENT 

Assist. Prof. Dr. Sevil PAMUK 
CEBECİ 

Hilal DURMAZ 

Eskisehir Osmangazi 
University (Türkiye) 

EXAMPLE OF HOLISTIC APPROACHES IN 
NURSING: MASSAGE THERAPY 

Hilal DURMAZ 
Assist. Prof. Dr. Sevil PAMUK 

CEBECİ 

Eskisehir Osmangazi 
University (Türkiye) 

INVESTIGATION OF THE CAUSES OF SLEEP 
PROBLEMS IN PALLIATIVE CARE PATIENTS 

 

Ankara Time

1630 : 1800
Porto Bello Hotel

18.02.2022



 
 

 
HEAD OF SESSION: Dr. Binyam ZIGTA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Faik GÖKALP K r kkale University  
(Türkiye) 

A STUDY ON THE INTERACTION OF VINBLASTINE AND 
VINCRISTINE RECEPTOR IN PROPELLER FLOWER 

(CATHARANTHUS ROSEUS) WITH  
ONCOGENE PROTEIN 

Dr. Binyam ZIGTA Wachemo University   
(Ethiopia) 

NUMERICAL STUDY OF PHYSIOLOGICAL BLOOD FLOW 
WITH STRETCHING CAPILLARY ON MHD 

MICROPOLAR FLUID 

Noureddine BOUTERAA University of Oran1 
(Algeria) 

A NOTE ON EXISTENCE OF SOLUTIONS FOR 
NONLINEAR FRACTIONAL BOUNDARY VALUE 

PROBLEM 

rada DAVRISHOVA Azerbaijan Technical 
University  (Azerbaijan) 

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF A 
DIFFERENTIAL PIEZOELECTRIC CONVERTER AND ITS 

COMPUTER SIMULATION 

Assoc. Prof. Dr. Elshad HAMIDOV Azerbaijan State Pedagogy 
University (Azerbaijan) 

BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR SECOND ORDER 
OPERATOR-DIFFERENTIAL EQUATIONS 

Dr. G.P. Ashwinkumar 
Dr. N. Sandeep 

Vijayanagara Sri 
Krishnadevaraya University 

(India) 
Central University of 
Karnataka  (India) 

IMPACT OF NANOPARTICLE SHAPE ON 
MAGNETOHYDRODYNAMIC STAGNATION- POINT 

FLOW OF CARREAU NANOLIQUID: A COMPARATIVE 
STUDY 

Dr. G.P. Ashwinkumar 
Dr. N. Sandeep 

Vijayanagara Sri 
Krishnadevaraya University 

(India) 
Central University of 
Karnataka  (India) 

SIMULTANEOUS SOLUTIONS FOR CONVECTIVE HEAT 
TRANSFER IN DUSTY-NANO AND DUSTY-HYBRID 

NANOLIQUIDS 

Dr. G.P. Ashwinkumar 
Dr. N. Sandeep 

Vijayanagara Sri 
Krishnadevaraya University 

(India) 
Central University of 
Karnataka  (India) 

IMPACT OF NONLINEAR RADIATION ON 
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW OF HYBRID 

NANOFLUID WITH HEAT SOURCE EFFECT 

Assist. Prof. Dr. Raja Mohammad Latif 
Prince Mohammad Bin Fahd 

University 
(Kingdom of Saudi Arabia) 

ˆ s-Compactness in Topological Spacesg**  

Assist. Prof. Dr. Raja Mohammad Latif 
Prince Mohammad Bin Fahd 

University 
(Kingdom of Saudi Arabia) 

-Mappings in Topological Spaces  

Prof. Dr. Dalal Adnan Amer Maturi King Abdulaziz University 
(Kingdom of Saudi Arabia) 

ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD FOR SOLVING 
VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS USING MATLAB 

  

18.02.2022 | HALL-1 | SESSION-1
Ankara Local Time: 00930-1200



 
 

 
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Aysun CAVUSOGLU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Dr. Fadime KARABULUT Firat University 

(Türkiye) 
REMOVING FROM CONTAMINANTS WITH HAIRY 

ROOT CULTURES IN PHYTOREMEDIATION 

Assoc. Prof. Dr. Aysun CAVUSOGLU Kocaeli University 
(Türkiye) 

THE ANALYSIS OF GERMINATION OF TWO TYPES OF 
MOMORDICA CHARANTIA L. SEEDS IN DIFFERENT 
MEDIA AFTER DIFFERENT STORAGE DURATIONS 

Ristina S ti Sundari, M.Agr. 
Ai Kusmiati Asyiah, S.H., M.H. 
Rilla Tresnadola Tarigan, S.T. 

Perjuangan University 
(Indonesia) 

Perjuangan University 
(Indonesia) 

Pasundan University 
(Indonesia) 

WASTE UTILIZATION OF PSEUDO-STEM BANANA AS 
NUTRITIOUS FOOD FOR HUMAN BEING (Support SDGs 

1, 2, 13). DO NOT THROW AWAY 

Hasna OUASSIF 
Dr. Fatime Zahra BOURAGBA 

Ilyas CHOUYBI 
Prof Dr. El mostapha MOUJAHID 

Prof Dr. Mohcine DIOURI 

Chouaib Doukkali University 
(Morocco) 

THE STUDY OF THE ELIMINATION BY ADSORPTION, IN 
THE PRESENCE OF THE MIXED OXIDE DERIVED FROM 
AN ANIONIC CLAY, OF TOXIC ORGANIC POLLUTANTS 

IN INDUSTRIAL WASTES SUCH AS FOOD DYES 

Assoc. Prof. Dr. Hab. El bieta 
PATKOWSKA 

University of Life Sciences in 
Lublin  (Poland) 

EFFECT OF BIOSTIMULANTS ON THE HEALT STATUS 
OF SCORZONERA (SCORZONERA HISPANICA L.) 

Dr. Bello, I. M. 
Dr. Adebola, M. O. 

Dr. Abubakar U. 
Amaka, E. R. 

Dr. Dauda IBRAHIM 

Federal University of 
Technology (Nigeria) 

ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL EFFECTS OF 
EXTRACT OF THE LEAVES OF KING OF BITTERS 

(ANDROGRAPHIS PANICULATA) 

Dr. Mujahid Ali 
Mr. Muhammad Zeeshan Siddiqui 
Prof. Dr. Chaudhary Muhammad 

Ayyub 
Ms. Emily Silverman 

Mr. Saqib Ayyub 
Engr. Muhammad Manzoor 

Water Management Research 
Farm 

(Pakistan) 
University of Agriculture  

(Pakistan) 
University of Agriculture  

(Pakistan) 
North Carolina State 

University 
(USA) 

University of Agriculture  
(Pakistan) 

Water Management Research 
Farm  

(Pakistan) 

EXPLORING GENETIC DIVERSITY OF TINDA GOURD 
(Citrullus Vulgaris) AGAINST SALINITY STRESS 

Dr. Hajara Momoh 
Dr. Abdul Ademola Olaleye 

Isyaku Nuhu Shehu 
Federal University Dutse 

(Nigeria) 

PROXIMATE AND ANTINUTRITIONAL FACTORS OF 
FENUGREEK SEED FLOUR AS WELL AS 

PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF ITS SEED 
OIL 

Academ. Res.Fell. Dr. Ivan PAVLOVIC 
Prof.Dr. Jovan BOJKOVSKI 

Senior Res.Associ.Violeta CARO-
PETROVIC 

Scientific Veterinary Institute 
of Serbia 
(Serbia) 

University of Belgrade 
(Serbia) 

Institute for Animal Husbandry  
(Serbia) 

SEASON DISTRIBUTION OF TICKS OF SHEEP KEPT 
UNDER SEMI-INTENSIVE CONDITIONES IN 

NORTHEAST SERBIA 

Dr. Hajara Momoh 
Okeke Ndidiamaka 

Dr. Sadiq Ismail Shina 
Dr. Abdul Ademola Olaleye 

Federal University Dutse 
(Nigeria) 

ANTMICROBIAL EFFICACY OF CASSIA SINGUEANA 
STEM BARK EXTRACT 

  

18.02.2022 | HALL-2 | SESSION-1
Ankara Local Time: 00930-1200



 
 

 
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Derman VATANSEVER  BAYRAMOL 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Kür at KANBUR  

Assoc. Prof. Dr. I l B RL K  
Fatih SARGIN 

Assoc. Prof. Dr. Funda AK AZEM  
Prof. Dr. Ahmet TÜRK 

Dokuz Eylul University 
(Türkiye) 

Manisa Celal Bayar University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION THE EFFECT OF pH VALUE IN GO 
PRODUCTION 

Dr. Mohamed M LOUD  
Dr. Houcine M LOUD  

Prof. Dr. Abdelber BENDAOUD 
Prof. Dr. Abdelkader RAM  

Dr. Nassireddine BENHADDA 

Relizane University (Algeria) 
Sidi Bel Abbes University 

(Algeria) 
EMC IN STATIC ELECTRIC ENERGY CONVERSION 

SYSTEMS 

Dr. E. R. Latifee 
Dr. Belkacem Achour 

University of Ha’il 
(Saudi Arabia) 

STATE OF THE ART REVIEW OF PRECAST, PRE-
STRESSED CONCRETE PANEL BRIDGE DECK SYSTEM 

Omair Elshafei El. MOHIELDIN 
Prof. Dr. Adem DO ANGÜN 

Dr. Fikret MEHDI 
Bursa Uluda  University 

(Türkiye) 

PARAMETRIC STUDY ON STRUCTURAL BEHAVIOR OF 
REINFORCED CONCRETE BUILDINGS WITH AND 

WITHOUT INCLINED COLUMNS 
Assoc. Prof. Dr. Derman 

VATANSEVER  BAYRAMOL 
Alanya Alaaddin Keykubat 

University (Türkiye) 
PIEZOELECTRIC MATERIALS, CURRENT 

DEVELOPMENTS AND APPLICATIONS 
Assoc. Prof. Dr. Derman 

VATANSEVER  BAYRAMOL 
Alanya Alaaddin Keykubat 

University (Türkiye) 
TRIBOELECTRIC MATERIALS, CURRENT 

DEVELOPMENTS AND APPLICATIONS 
Alaa Iskandar 

Dr. Béla Kovács 
University of Miskolc 

(Hungary) 
A REVIEW OF DEEP REINFORCEMENT LEARNING IN 

NAVIGATION OF MOBILE ROBOT 

Emre KURT 
Asst. Prof. Ahmet Yi it ARABUL 

Turkish Airlines Technic Inc. 
(Türkiye) 

Yildiz Technical University 
(Türkiye) 

CONVERSION OF THE PROPULSION SYSTEM USED IN 
UNMANNED AIRCRAFT VEHICLES TO ELECTRICITY 

Prof. Dr. Semra BENZER 
Assoc. Prof. Dr. Recep BENZER 

Gazi University 
(Türkiye) 

Ba kent University 
(Türkiye) 

MACHINE LEARNING ALGORITHM IN 
CLASSIFICATION OF AQUATIC ORGANISMS 

Assist. Prof. Dr. Esen ÇAKMAK 
Kahramanmara  Sütçü mam 

University 
(Türkiye) 

RELATIONSHIP BETWEEN CCNB2 GENE EXPRESSION 
AND SOME PROGNOSTIC FACTORS IN BREAST 

CANCER: A BIOINFORMATICS APPLICATION 

 
  

18.02.2022 | HALL-3| SESSION-1
Ankara Local Time: 00930-1200



 
 

 
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. smail GÜNDO DU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Assist. Prof. Dr. smail GÜNDO DU Sakarya University  

(Türkiye) 
THE PROBLEM OF PROMOTION WITH “TAFRA” IN THE 

OTTOMAN PROVINCE IN THE XVIIIth CENTURY 
Res. Assist. dil Nur GÜRBÜZ 

GÖKBERK 
Cukurova University 

(Türkiye) POST-DATED CHEQUE 

Res. Assist. dil Nur GÜRBÜZ 
GÖKBERK 

Cukurova University 
(Türkiye) 

UNNECESSARY HURTFUL STATEMENTS AS UNFAIR 
COMPETITION IN THE LIGHT OF JURISDICTIONS 

Res. Assist. Miray ÖZER DEN Z Cukurova University 
(Türkiye) FEATURES OF SMART CONTRACTS 

Res. Assist. Miray ÖZER DEN Z Cukurova University 
(Türkiye) PLEDGE OF TOKEN SHARES 

Assist. Prof. Dr. Mehmet BA CILLAR 
Malatya Turgut Ozal 

University 
(Türkiye) 

A GLOBAL FACT OF A GLOBAL WORLD: POVERTY 

 
  

18.02.2022 | HALL-4 | SESSION-1
Ankara Local Time: 00930-1200



 
 

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHO LU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Prof. Dr. Hasan Basri 

MEMDUHO LU 
Burcu YET  

Siirt University (Türkiye) 
OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND 
TEACHERS ON SELECTION AND ASSIGNMENT 

CRITERIA OF ADMINISTRATORS 
Prof. Dr. Hasan Basri 

MEMDUHO LU 
Burhan DURGUN 

Siirt University (Türkiye) OPINIONS OF EXECUTIVE AND EXECUTIVE TEACHERS 
ON SCHOOL MANAGEMENT 

Assist. Prof. Dr. Ay enur KULO LU 
Prof. Dr. Burhan AKPINAR 

F rat University  
(Türkiye) 

EVALUATION OF THE OCCUPATIONAL TENDENCIES 
OF GENERATION Z IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

Assoc. Prof. Dr. A ayeva LÜ. 
Azerbaijan State Pedagogical 

University 
(Azerbaijan) 

STUDY OF THE AGE DYNAMICS OF THE SUBJECTIVE 
SENSE OF TIME FOR SCHOOL-AGE CHILDREN 

Assoc. Prof. Dr. A ayeva LÜ. 
Azerbaijan State Pedagogical 

University 
(Azerbaijan) 

SIMPLE SENSORIMOTOR REACTION TIME AND 
EFFECTS OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL FACTORS ON IT 

Dr. Sevinj Xazay Jalilova 
Gulshan Ali Musayeva 

Azerbaijan State Pedagogical 
University 

(Azerbaijan) 
CREATING PROBLEM SITUATIONS IN THE PROCESS OF 

STUDYING PHYSICS IN SECONDARY SCHOOLS 

Assoc. Prof. Dr. Ersoy 
TOPUZKANAMI  

 Assist. Prof. Dr. smail Yavuz 
ÖZTÜRK 

Balikesir University 
(Türkiye) 

Mersin University 
(Türkiye) 

A MODERN METHOD IN ELIFBA TEACHING: ‘FIKRA 
USULÜYLE EL FBA’ 

Assoc. Prof. Dr. Erkan EF LT  
Ay e BUZ 

Kyrgyz-Turkish Manas 
University 

(Kyrgyzstan) 
INVESTIGATION OF THE PROBLEMS FACED BY 

TEACHERS TEACHING IN MULTICULTURAL SCHOOLS 

Lect. Dr. Güngör ÇABUK 
Cyprus International 

University 
(TRNC) 

SYRIAN AGRICULTURAL LABORERS LIVING IN 
ANTALYA 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Hatice BAYRAKÇEKEN 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Dr. Mujahid Ali 

Mr. Muhammad Zeeshan Siddiqui 
Prof. Dr. Chaudhary Muhammad 

Ayyub 
Mr. Saqib Ayyub 

Engr. Muhammad Manzoor 

Water Management Research 
Farm 

(Pakistan) 
University of Agriculture 

(Pakistan) 

EXPLORING GENETIC DIVERSITY OF TINDA GOURD 
(CITRULLUS VULGARIS) AGAINST SALINITY STRESS 

Dr. Biljana ILKOVKSA 
Clinical Hospital Dr. Trifun 

Panovski  
(Macedonia) 

ADVANCED MATERNAL AGE AND CHROMOSOMAL 
ABNORMALITY’S IN PHO CLINICAL HOSPITAL BITOLA 

FOR THE PERIOD 2017-2021 YEAR 
Dr. Fouzia BENOUDJIT 

Lyna MAAMERI 
Kahina OUARED 

M’hamed Bougara University 
(Algeria) 

VALORIZATION OF LOCAL FRUIT PROCESSING BY-
PRODUCT 

Dr. Fouzia BENOUDJIT 
Lyna MAAMERI 
Kahina OUARED 

M’hamed Bougara University 
(Algeria) 

FORMULATION AND CHARACTERIZATION OF SKIN 
CREAM CONTAINING HERBAL EXTRACTS 

Latifa Choulia HALLOUI 
Mounir KHELIFA 

Dr. Ilhem BELARBI 
Kheira MAROUF-KHELIFA 

Amine KHELIFA 

Mostaganem University 
(Algeria) 

PENTACHLOROPHENOL DEGRADATION BY 
HETEROGENEOUS PHOTOCATALYSIS WITH 

ALGERIAN DOLOMITE TREATED THERMALLY AND 
CHEMICALLY BY UV IRRIDIATION 

Dr. Mahmood Ahmed 
University of Education 

Division of Science & 
Technology 
(Pakistan) 

DISCOVERY OF CURCUMIN HETEROCYCLICS 
CONTAINING SULFONAMIDES FOR CARBONIC 

ANHYDRASE INHIBITION AND MOLECULAR DOCKING 
STUDIES 

Dr. Nina KANEVA 
Dr. A. BOJINOVA 

Assoc. Prof. Dr. K. PAPAZOVA 
University of Sofia 

(Bulgaria) 

ZnO FILMS WITH DIFFERENT MORPHOLOGIES 
PREPARED BY SOL-GEL METHOD ON ALUMINUM 

FOLIO FOR PHOTOCATALYTIC DEGRADATION 
Dr. Nina KANEVA 

Dr. Ralitsa VELINOVA 
Prof. Dr. Anton NAYDENOV 
Prof. Dr. Silviya TODOROVA 
Dr. Genoveva ATANASOVA 

Dr. A. BOJINOVA 
Assoc. Prof. Dr. K. PAPAZOVA 

University of Sofia 
(Bulgaria) 

CATALYTIC ACTIVITY OF ZnO- CeO2 IN COMBUSTION 
OF METHANE, PROPANE AND BUTANE 

Ceyhun DURMAZ 
Assist. Prof. Dr. Hatice 

BAYRAKÇEKEN 
Prof. Dr. A.Vildan BE E 

Ataturk University 
(Türkiye) 

THERMAL DECOMPOSITION KINETIC STUDY OF TEA 
SEED AND HUSK MIXTURE 

Kingsley Igenepo John 
Aderemi Timothy Adeleye 

Chuks K. Odoh 
Oludare O. Osiboye 

Veritas University 
(Nigeria) 

Chinese Academy of Sciences 
(CAS) 

(China) 
Solarin College of Education 

(Nigeria) 

STUDIES ON THE ADSORPTION PERFORMANCE OF 
SELECTED ZEOLITES FOR ENVIRONMENTAL 

REMEDIATION OF TETRACYCLINE ANTIBIOTICS 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Dalal Adnan Amer Maturi 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Dr. Ahmet Tuna  

Assist. Prof. Dr. Serap Y T GEZG N 
Assist. Prof. Dr. Yasemin 

GÜNDO DU 
Prof. Dr. Hamdi ükür KILIÇ 

Selcuk University 
(Türkiye) 

AN APPROACH TO A PHOTO-DIODE THROUGH NON – 
LINEAR SYSTEM DYNAMICS IN THE J - V 

CHARACTERISTICS OF n-ZnO/p-Si HETEROJUNCTION 
PRODUCED BY PULSED LASER DEPOSITION 

TECHNIQUE 

Solomon Tosin Okeshina 
Promise Goodness Adeleye 
Aderemi Timothy Adeleye 

Kayode Michael Oluwadare 
Gideon Oluwaseun Olayioye 

Oludare O. Osiboye 

Ladoke Akintola University of 
Technology 

(Nigeria) 
University of Ilorin 

(Nigeria) 
Dalian Institute of Chemical 

Physics 
(China) 

University of Lagos 
(Nigeria) 

Nigeria Immigration Services 
(Nigeria) 

Tai Solarin University Of 
Education  
(Nigeria) 

A REVIEW ON UTILIZATION OF BIOMASS TOWARD 
REALIZATION OF RENEWABLE ENERGY & CIRCULAR 

ECONOMY 

Vera GLEDACHEVA 
Miglena MILUSHEVA 

Assoc. Prof. Dr. Stoyanka NIKOLOVA 
Assoc. Prof. Dr. Iliyana STEFANOVA 

Medical University of Plovdiv  
(Bulgaria) 

Medical University of Plovdiv  
(Bulgaria) 

Plovdiv University "Paisii 
Hilendarski"  

(Bulgaria) 
Medical University of Plovdiv  

(Bulgaria) 

SYNTHESIS OF 3-ISOPROPYL-1-METHYL-3,4-
DIHYDROISOQUINOLINES AS POTENTIAL SMOOTH 

MUSCLE RELAXANTS 

Miglena MILUSHEVA 
Vera GLEDACHEVA 

Assoc. Prof. Dr. Stoyanka NIKOLOVA 
Assoc. Prof. Dr. Iliyana STEFANOVA 

Medical University of Plovdiv 
(Bulgaria) 

Medical University of Plovdiv 
(Bulgaria) 

Plovdiv University "Paisii 
Hilendarski" (Bulgaria) 

Medical University of Plovdiv 
(Bulgaria) 

DIRECT SYNTHESIS OF 2-, 3- AND 4-(6,7-DIMETHOXY-
3-METHYL-3,4- DIHYDROISOQUINOLIN-1-

YL)ANILINES 

Dr. Mahasin G. Hassan 
Princess Nourah bint 

Abdulrahman University 
(Kingdom of Saudi Arabia) 

UTERINE BIOPHYSICAL PROFILE USING 
TRANSABDOMINAL SONOGRAPHY CAN PREDICT 

UTERINE RECEPTIVITY 

Prof. Dr. Dalal Adnan Amer Maturi 
Hashim Mohammed Alshehri 

Dalal Hadre Al–Bogami 

Mathematical Modeling and 
Applied Computation (MMAC) 

Research Group, 
Department of Mathematics 

(Saudi Arabia) 
King Abdulaziz University 

(Saudi Arabia) 

ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD FOR SOLVING 
KLEIN-GORDON EQUATIONS USING MAPLE 

Prof. Dr. Dalal Adnan Amer Maturi 
Hashim Mohammed Alshehri 

Ameera Moatiq Aljuhani 

Mathematical Modeling and 
Applied Computation (MMAC) 

Research Group, 
Department of Mathematics 

(Saudi Arabia) 
King Abdulaziz University 

(Saudi Arabia) 

ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD FOR SOLVING 
BOUSSINESQ EQUATIONS USING MAPLE 

Prof. Dr. Dalal Adnan Amer Maturi 
Aatef Hobinay 

Fayza Abdullah Alwehebi 
King Abdulaziz University 

(Saudi Arabia) 
ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD FOR SOLVING 

BURGER EQUATIONS USING MAPLE 

18.02.2022 | HALL-2 | SESSION-2
Ankara Local Time: 11230-1500



 
 

Promise Goodness Adeleye 
Solomon Tosin Okeshina 
Aderemi Timothy Adeleye 

Oludare O. Osiboye 
Kayode Michael Oluwadare 
Gideon Oluwaseun Olayioye 

(Nigeria) 
Ladoke Akintola University of 

Technology 
(Nigeria) 

Dalian Institute of Chemical 
Physics 
(China) 

Tai Solarin University Of 
Education 
(Nigeria) 

University of Lagos 
(Nigeria) 

Nigeria Immigration Services 
(Nigeria) 

ENVIRONMENTAL & PUBLIC HEALTH CONSEQUENCES 
OF OPEN DEFECATION (OD) IN NIGERIA: ANALYTICAL 

EVALUATIONS OF SETBACKS ON SDG-6 & GDP 

  



 
 

 
HEAD OF SESSION: P.H. Necefguliyeva 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Major Giurgiu GHEORGHE 
Prof. Dr. Cojocaru MANOLE 

Deniplant-Aide Sante Medical 
Center, Biomedicine  

(Romania) 
Titu Maiorescu University  

(Romania) 

ASSOCIATIONS BETWEEN ALTERED MICROBIOME 
AND SYSTEMIC SCLEROSIS: IMPACT OF DENIPLANT 

NUTRACEUTICALS 

P.H. Necefguliyeva Azerbaijan Medical University  
(Azerbaijan) 

MODERN PREVENTION OF RELAPSES OF 
STRANGULATED HERNIAS 

Dr. Nida SUHAIL Northern Border University 
(Kingdom of Saudi Arabia) 

EVALUATION AND ASSOCIATION OF GLYCATED 
HAEMOGLOBIN (HbA1C) WITH DYSLIPIDEMIA AND 

BMI IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS 
Dr. Natasha Ivanova 

Dr. Zlatina Nenchovska 
Rumyana Mitreva 

Assoc. Prof. Dr. Milena Atanasova 
Mariya Bakalova 
Penka Petelova 
Vasil Ivanchev 

Prof. Dr. Jana Tchekalarova 

Bulgarian Academy of Science 
(Bulgaria) 

Medical University Sofia 
(Bulgaria) 

EFFECTS OF PIROMELATINE ON DECREASED 
EXPRESSION OF BDNF IN THE HIPPOCAMPUS AND 

SPATIAL MEMORY DEFICIT IN PRENATALLY STRESSED 
RATS 

Dr. Nargiz Huseynova 
Prof. Nigar Agayeva 

Prof. Dr. Hicran Bag rova 
Azerbaijan Medical University 

(Azerbaijan) 
THE ROLE OF VITAMIN D DEFICIENCY IN BACTERIAL 

VAGINOSIS AND VAGINAL PATHOGENESIS 

Dr. LAABAS Saadiya 
University of Ahmed Ben Yahia 

el Wancharissi 
(Algeria) 

MICROBIOLOGICAL APPROACHES FOR IMPROVING 
THE NITROGEN CONTENT IN NODULATED CICER 

ARIETINUM 

Dr. Aylin AGASIEVA 
Center for Sanitary and 

Epidemiological Surveillance 
(Azerbaijan) 

APPLICATION OF SIGMA TENDENCY IN EVALUATION 
OF PHYSICAL DEVELOPMENT 

Dr. Quaiser Saquib 
Prof. Dr. Abdulaziz A. Al-Khedhairy 

Dr. Abdullah M. Al-Salem 
Dr. Maqsood A. Siddiqui 

Dr. Sabiha M. Ansari 
Prof. Dr. Xiaowei Zhang 

King Saud University 
(Saudi Arabia) 

Nanjing University 
(China) 

ORGANOPHOSPHOROUS FLAME RETARDANTS 
(OPFRS) EXHIBITHEPATOTOXICITY AND 

TRANSCRIPTOMIC CHANGES IN HUMAN LIVER CELLS 

Prof. Dr. Jana TCHEKALAROVA 
Petya IVANOVA 

Petar HRISCHEV 
Katerina 

GEORGIEVA 

Bulgarian Academy of Sciences 
(Bulgaria) 

Medical University of Plovdiv 
(Bulgaria) 

THE EFFECT OF MELATONIN DEFICIENCY ON AGE- 
ASSOCIATED METABOLIC CHANGES 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Hakan BOZDO AN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Assoc. Prof. Dr. Hülya ASLAN EFE 

Sema ATHAN 
Dicle University 

(Türkiye) 

THEMATIC REVIEW OF STUDIES CONDUCTED AT THE 
6th and 7th GRADE LEVEL IN THE FIELD OF SCIENCE 

EDUCATION: 2005- 2020 YEARS 

Assoc. Prof. Dr. Pinar GOC RASGELE 
Assoc. Prof. Dr. Gorkem DULGER 

Duzce University 
(Türkiye) 

ANTIMUTAGENIC PROPERTIES OF ESSENTIAL OIL OF 
SALVIA OFFICINALIS ON 

SALMONELLAnTYPHIMURIUM TA98 AND TA100 

Dr. Yunus SAHIN  
Dr. Zekiye ALTAN 

Gaziantep University 
(Türkiye) 

HIGH EXPRESSION OF LNCRNA TUG1 IS ASSOCIATED 
WITH POOR PROGNOSIS IN HEPATOCELLULAR 

CARCINOMA 

Assoc. Prof. Dr. Hakan BOZDO AN Kirsehir Ahi Evran University 
(Türkiye) 

BIOLOGICAL CONTROL STUDIES IN THE EASTERN 
MEDITERRANEAN REGION (2017-2021) 

Assoc. Prof. Dr. Hakan BOZDO AN Kirsehir Ahi Evran University 
(Türkiye) 

A NEW PERSPECTIVE ON UNDERESTIMATED 
PREDATOR INSECTS: HARMFUL OR HELPFUL? 

Assist. Prof. Dr.  Neslihan ÇEVIK 
Prof. Dr. Gülper NACARKAHYA 

Assist. Prof. Dr. Prof Serkan GÜRGÜL 
Dr. Tu ba SERDAL 

Prof. Dr. Can DEMIREL 

Gaziantep University 
(Türkiye) 

ANALYSIS OF GLP-1 GENE EXPRESSION IN LIVER 
TISSUE IN EXPERIMENTAL OBESITY MODEL WITH 

CYTAGLIPTIN THERAPY 

Sevgi KOLAYLI  
Elsever ASADOV 

Karadeniz Technique 
University 
(Türkiye) 

Nakhcivan State University  
(Azerbaijan) 

COMPARISON OF NON-WOOD PRODUCTS OF 
CHESTNUT (Castania sativa L.) ACCORDING TO 

POLYPHENOL VALUES 

Assist. Prof. Dr. Sevtap HAN Gazi University 
(Türkiye) 

EFFECTS OF ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS 
INHIBITION ON LIVER FUNCTION AND OXIDATIVE 

STRESS IN AGED RATS 
Elnura ARTYKBAEVA 

Bedriye UÇPINAR DURMAZ 
Prof. Dr. Ay e AYTAÇ 

Kocaeli University 
(Türkiye) 

INFLUENCES OF LIGNIN ON THE MECHANICAL AND 
THERMAL PROPERTIES OF POLYAMIDE BASED 

COMPOSITES 

Prof. Dr. Semra BENZER Gazi University 
(Türkiye) 

BIOMETRIC PROPERTIES OF THE SAND SMELT Atherina 
boyeri Risso, 1810 IN YAMULA DAM LAKE, KAYSER  
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Hande UYAR O UZ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Lect. Ay egül DA DEM R 

Assoc. Prof. Dr. Ümit SORMAZ 
Assist. Prof. Dr. Ay e Bü ra 

MADENC  

Van Yüzüncü Y l University 
(Türkiye) 

Necmettin Erbakan University 
(Türkiye) 

RESTAURANT AND HOTEL BUSINESS MANAGERS’ 
INFORMATION ABOUT GEOGRAPHICAL MARKED 

PRODUCT AND AVAIBALITY OF THESE PRODUCTS IN 
THE MENUS: THE EXAMPLE OF VAN PROVINCE 

Lect. Ay egül DA DEM R 
Assist. Prof. Dr. Ay e Bü ra 

MADENC  
Assoc. Prof. Dr. Ümit SORMAZ 

Van Yüzüncü Y l University 
(Türkiye) 

Necmettin Erbakan University 
(Türkiye) 

EVALUATION OF THE GASTRONOMY TOURISM 
POTENTIAL OF BEYPAZARI 

DISTRICT OF ANKARA WITH SWOT ANALYSIS WITHIN 
THE SCOPE OF USTAINABLE TOURISM 

Assist. Prof. Dr. Hande UYAR O UZ Bartin University 
(Türkiye) 

APPLICABILITY OF SMART TOURISM TECHNOLOGIES 
IN DESTINATIONS FROM THE DOMESTIC TOURIST 

PERSPECTIVE: TR 81 REGION 

Assist. Prof. Dr. Mesut BOZKURT 
Çanakkale Onsekiz Mart 

University 
(Türkiye) 

THE EFFECT OF DIGITAL MARKETING APPLICATIONS 
ON CUSTOMER PREFERENCES IN TOURISM 

BUSINESSES 
Assist. Prof. Dr. smail DURAK 

Gözde Nur KIYAK 
Duzce University 

(Türkiye) 
THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION, 

JOB PERFORMANCE AND NOMOPHOBIA 

Assist. Prof. Dr. smail DURAK  
Esra KÜÇÜKÖZCAN 

Duzce University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
SOCIAL MEDIA USE, FOMO AND IMPULSE BUYING 

BEHAVIOR 

Assoc. Prof. Dr. Hatice Do an SÜDA  
Öncel ALDANMAZ 

Cukurova University 
(Türkiye) 

Tarsus American College 
(Türkiye) 

IMPACT OF DIGITAL MARKETING ON GEN Z 
CONSUMER BEHAVIOR 

Assist. Prof. Dr. Aysel ÖZTÜRKÇÜ 
AKÇAY 

Res. Assist. Gamze SEV ML  ÖRGÜN 
Van Yüzüncü Y l University 

(Türkiye) 

EFFECT OF IAS 570 BUSINESS CONTINUITY 
STANDARD ON AUDIT REPORTS: AN EXAMPLE OF 

BIST-30 COMPANIES 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M. 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M. 
Sofia Amarina 

Prof. Dr. Santi Budiman, S.E., M.M. 
Riezky Amalia, S.E., M.M. 

University of Gajayana 
Malang (Indonesia) 

University of Gajayana 
Malang (Indonesia) 

STIE Isti Ekatana Upaweda  
(Indonesia) 

Polinema  (Indonesia) 

MARKETING STRATEGY ON THE USE OF DIGITAL 
BANKING IN PANDEMIC COVID-19 ERA 

Assist. Prof. Dr. Raghavendra SODE 
Assist. Prof. Dr. Kalaa CHENJI 

Assist. Prof. Dr. Dinesh BANSWAL 

ICFAI Foundation Of Higher 
Education (IFHE) University 

(India) 
ICFAI Foundation Of Higher 
Education (IFHE) University 

(India) 
MIT World Peace University  

(India) 

MEDIATING ROLE OF MINDFULNESS BETWEEN 
VITALITY AT WORK AND SUSTAINABLE 

EMPLOYABILITY AMONG IT & BSFI EMPLOYEES IN 
INDIA 

Assoc. Prof. Dr. Deepanjali Mishra  
Ms. Abhilasha 

KIIT University 
(India) 

Maharshi Dayanand 
University 

(India) 

OBJECTIFICATION OF WOMAN’S BODY: A MARKETING 
STRATEGY OF PRODUCT PROMOTION 

Phd Student Teodora Luki  University of Belgrade (Serbia) THE INFLUENCE OF AUGMENTED REALITY (AR) 
TECHNOLOGIES ON MARKETING COMMUNICATION 

Mgr. Gabriella Michalec 
Prof. Dr. Habil Andrea Bencsik 

University of Pannonia  
(Hungary) 

IMPERSONAL TRUST AS A FACILITATOR OF 
ORGANIZATIONAL SUCCESS 

Vivien Vágner 
Prof. Dr. Habil Andrea Bencsik 

University of Pannonia  
(Hungary) KNOWLEDGE SUSTAINABILITY 

Mohamad HAMIEH 
Dr. Ali ELMOUSSAOUI 

Hassan AYOUB 
Hicham ABOUDAYA 

Zeinab HAMIE 

Islamic University  
(Lebanon) 

Lebanese University 
(Lebanon) 

Lebanese University 
(Lebanon) 

Islamic University  
(Lebanon) 

Lebanese University 
(Lebanon) 

IMPACT OF SOCIAL BEHAVIOR ON THE DYNAMIC 
SPREAD SARS-COV-2 IN LEBANON ACCORDING TO 

THE SIR MODEL 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ça la ATMACA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Palak SRIVASTAVA 

Dr. Ahmad Tasnim SIDDIQUI 
Manisha SR VASTAVA 

Arti DAS 
Dr. Ram PRAVESH 

Sherwood College Of 
Management 

(India) 
ASSESSMENT OF REQUIREMENT OF REMEDIAL 

CLASSES IN HIGHER EDUCATION POST COVID-19 

Manisha SR VASTAVA 
Dr. Ram PRAVESH 

Arti DAS 
Palak SRIVASTAVA 

Dr. Ahmad Tasnim SIDDIQUI 

Sherwood College of 
Professional Management 

(India) 
OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND WAY FORWARD 

FOR INDIAN IT INDUSTRIES IN PANDEMIC ERA 

Arti DAS 
Manisha SR VASTAVA 

Palak SRIVASTAVA 
Dr. Ram PRAVESH 

Dr. Ahmad Tasnim SIDDIQUI 

Sherwood College of 
Professional Management 

(India) 

REGIONAL DISTRIBUTION OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY FUNDS IN INDIA: A DESCRIPTIVE 

STUDY 

Dr. Ahmad Tasnim SIDDIQUI 
Manisha SR VASTAVA 

Palak SRIVASTAVA 
Dr. Ram PRAVESH 

Arti DAS 

Sherwood College of 
Professional Management 

(India) 
ROLE OF IoT IN PROVIDING HEALTHCARE TO REMOTE 

AREAS DURING COVID-19 

Abdul-Rahman Balogun Muhammed-
Shittu 

Khazar University 
(Azerbaijan) 

SCHOLARSHIP AND ENDOWMENT IMPACTS ON 
ACADEMIC INTEGRITY OF NIGERIAN STUDENTS AT 

AL-AZHAR UNIVERSITY, CAIRO-EGYPT 

Assoc. Prof. Dr. Ça la ATMACA Pamukkale University 
(Türkiye) 

PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS’ REFLECTIONS 
UPON MATERIAL EVALUATION AND DEVELOPMENT 

COURSE 

Bazarbayeva Aigerim A. 
Prof. Dr. Maigeldiyeva Sharban M. 

Korkyt ata Kyzylorda 
University 

(Kazakhstan) 
THE IMPORTANCE OF VALEOLOGICAL CULTURE IN 

THE FORMATION OF A TEACHER’S HEALTH 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Nikolay DIMITROV 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Prof. Dr. Romualdas MALINAUSKAS 

M.A. Algimantas KAZBARAS 
Lithuanian Sports 

 University (Lithuania) 
SATISFACTION OF SENIOR GRADE STUDENTS WITH 

PHYSICAL EDUCATION 

Ljubomir Smokovski 
Ss. Cyril and Methodius 

University in Skopje 
(Macedonia) 

PHYSICAL ACTIVITY OF ADULT POPULATION IN 
NORTH MACEDONIA 

Antreas Fousekis, MSc 
Georgios Fousekis, Msc (Cand) 

Yiannis Michailidis 
Thomas Metaxas 

Assoc. Prof. Dr. Konstantinos Fousekis 
Vasiliki Manou 

Haralambos Zelenitsas 

Aristotle University of 
Thessaloniki 

(Greece) 
University of Patras 

(Greece) 
Aristotle University of 

Thessaloniki 
(Greece) 

Aristotle University of 
Thessaloniki 

(Greece) 
University of Patras 

(Greece) 
Aristotle University of 

Thessaloniki 
(Greece) 

National and Kapodistrian 
University of Athens 

(Greece) 

THE EFFICACY OF ISO-INERTIAL AND FREE WEIGHTS 
TRAINING ON IMPROVING AMATEUR SOCCER 

PLAYERS’ AGILITY PERFORMANCE: A RANDOMIZED 
CONTROLLED STUDY ON AMATEUR SOCCER PLAYERS 

Assist. Prof. Nikolay DIMITROV 
Assoc. Prof. Dr. Ivan KOLEV 

National Sports Academy Vasil 
Levski 

(Bulgaria) 

CHECKING THE RELIABILITY OF TESTS TO ASSESS 
THE SPEED OF 9-10 YEAR OLD CHILDREN PRACTICING 

CURLING 

Assist. Prof. Nikolay DIMITROV 
National Sports Academy Vasil 

Levski 
(Bulgaria) 

ANALYZING THE DATA OF THE TRAINING PROCESS OF 
CHILDREN DOING CURLING SPORT 

Dr. Maheen FAROOQ Foundation University  
(Pakistan) 

BAROREFLEX SENSITIVITY AND ITS ASSOCIATION 
WITH PHYSICAL ACTIVITY IN ELDERY POPULATION 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Mehmet ILKIM 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Dr. Nur en AH N 
Dr. Ali YILDIRIM 

 
independent researcher 

STRESS SOURCES OF HOCKEY REFEREES AND THE 
EMOTION-CENTERED APPROACHES THAT THEY USE 

TO COPE 
Assist. Prof. Dr. Burkay 

CEVAH RC O LU 
Ordu University 

(Türkiye) 
THE EXAMINATION OF MENTAL TRAINING LEVELS 

OF ATHLETES 

Assist. Prof. Dr. Nalan R. 
AYVAZO LU 

Prof. Dr. Süleyman AH N 
Assoc. Prof. Dr. Mehmet ILKIM 

Usak University 
(Türkiye) 

Uludag University 
(Türkiye) 

Inonu University 
(Türkiye) 

THE INVESTIGATION OF SELF CONFIDENCE OF 
INDIVIDUALS WITH DOWN SYNDROME WHO PLAYS 

TRACK AND FIELD 

Lect. Muzaffer Toprak KESK N 
Assoc. Prof. Dr. Mehmet ILKIM 

Nevsehir Haci Bektas Veli 
University 
(Türkiye) 

Inonu University 
(Türkiye) 

ATTITUDES OF SCHOOL PRINCIPALS TO 
PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITY OF DISABLED 

INDIVIDUALS (THE EXAMPLE ON  MALATYA 
BATTALGAZI DISTRICT) 

Hüseyin ÖZBAYKAL 
Prof. Dr. erife VATANSEVER 

Uludag University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MELATOIN IN 
RELIEVING OXIDATIVE STRESS AND SYMPTOMS IN 

ATHLETES A SYSTEMATIC REVIEW 
Res. Assist. Merve GEZEN 

BÖLÜKBA  
 Prof. Dr. erife VATANSEVER 

Bursa Uludag University 
(Türkiye) 

THE EFFECT OF EXERCISE PRACTICES ON CHILDREN 
WITH NEUROPSYCHOLOGICAL DISEASES 

Res. Assist. Merve GEZEN 
BÖLÜKBA  

 Prof. Dr. erife VATANSEVER 
Bursa Uludag University 

(Türkiye) 
THE EFFECT OF EXERCISE PRACTICES ON PATIENTS 

WITH DOWN SYNDROME 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. erife KARAGÖZO LU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
O uzhan T RYAK  

Prof. Dr. Birsel Canan DEM RBA  
Karadeniz Technical  

University  
(Türkiye) 

HOME CARE PRACTICES FOR PATIENTS DIAGNOSED 
WITH CHRONIC KIDNEY FAILURE 

Lect. Dr. Aysel ARSLAN Sivas Cumhuriyet  
University (Türkiye) 

EXAMINATION OF DIGITAL LITERACY LEVELS OF 
ASSOCIATE STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS 

VARIABLES 

Lect. Dr. Aysel ARSLAN Sivas Cumhuriyet  
University (Türkiye) 

EXAMINATION OF COOPERATIVE LEARNING LEVELS 
OF ASSOCIATE STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS 

VARIABLES 

Prof. Dr. erife KARAGÖZO LU 
Esra EL K 

Sivas Cumhuriyet University  
(Türkiye) 

APPLICATION OF TRIAGE IN EMERGENCY 
DEPARTMENTS: THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF 

TRIAGE NURSES 
Nurse Nurcan ÖZKABLAN 

Prof. Dr. erife KARAGÖZO LU 
Sivas Cumhuriyet University  

(Türkiye) 
A VITAL NEED IN THE COVID-19 PANDEMIC: 

SPIRITUAL CARE 

Assist. Prof. Dr. Gülp nar ASLAN Agri Ibrahim Cecen University 
(Türkiye) 

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN FRAILTY AND LIFE SATISFACTION IN 

INDIVIDUALS AGED 65 AND OVER 
Nurse Hem ire Ay e ULUÇAY 

Prof. Dr. erife KARAGÖZO LU 
Sivas Cumhuriyet University  

(Türkiye) 
COMPASSION FATIGUE EXPERIENCED IN THE COVID 

19 PANDEMIC: WITH THE NURSING DIMENSION 

Prof. Dr. ebnem ASLAN 
Res. Assist. Havva Nur ATALAY 

Selcuk University 
(Türkiye) 

Bandirma Onyedi Eylul 
University 
(Türkiye) 

SELF PRESENTATION IN SOCIAL MEDIA AND 
STANFORD DUCK SYNDROME 

Prof. Dr. ebnem ASLAN 
Aysu KAYA 

Selcuk University 
(Türkiye) 

DISTRIBUTED LEADERSHIP CONCEPT: CONTENT 
ANALYSIS 
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HEAD OF SESSION: Assist. Dr. Renata KAU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Sofjana Veliu 
Dr. Sokol Bana 

European University of Tirana 
(Albania) 

University of Vlora ‘’Ismail 
Qemali’’  

(Albania) 

MEDIA FREEDOM IN ALBANIA 

Mariam KVETENADZE 
Sophiko TABATADZE 

Tbilisi State University 
(Georgia) 

SHARP POLARIZATION IN THE GEORGIAN MEDIA AND 
POLITICAL AGENDA (ON THE EXAMPLE OF MIKHEIL 

SAAKASHVILI’S RETURN TO GEORGIA) 

Ali AGHAYARI Urmia University 
(Iran) 

GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON IRANIAN 
ETHNIC GROUPS 

Assist. Prof. Maia Manchkhashvili Georgian Technical University 
(Georgia) 

THE ROLE OF AZERBAIJANI ETHNIC MINORITIES IN 
DOMESTIC POLITICS OF GEORGIA 

Dr. Renata KAU European University of Tirana  
(Albania) 

TELEWORK BEFORE AND AFTER THE PANDEMIC: 
TOWARDS A EUROPEAN LEGISLATIVE FRAMEWORK 

Andia Meksi 
Gentian Vyshka 

National Institute of Public 
Health (Albania) 

University of Medicine in 
Tirana (Albania) 

NURSING IN A SECULARIZED SOCIETY: THE 
NIETZSCHEAN ETHICS REVISITED 

Devid Putra Arda 
Adhy Firdaus 
Farhat Abas 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Ganesha 

(Indonesia) 

PREPARATION AND DISCLOSURE COOPERATIVE 
INSTITUTION FINANCIAL STATEMENT: THE CASE OF 

COOPERATIVE 
INSTITUTIONS MANAGEMENT IN INDONESIA 
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HEAD OF SESSION: Dr. Rodolfo REDA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Dr. Rodolfo REDA 
Dr. Alessio ZANZA 

Dr. Maurilio D’ANGELO 
Dr. Dario DI NARDO 

Prof. Dr. Luca TESTARELLI 

University of Rome 
(Italy) 

ROLE OF THE CRISTALLOGRAPHIC PHASE OF NITI 
ROTARY INSTRUMENTS IN DETERMINING THEIR 

TORSIONAL RESISTANCE DURING DIFFERENT 
BENDING CONDITIONS 

Sabina FARHADOVA 

Azerbaijan National Academy 
of Science 

(Azerbaijan) 
University of Montpellier 

(France) 

UNRAVELING THE MOLECULAR ETIOLOGY OF 
HUMAN IMPRINTING DISORDERS IN MURINE ES CELL 

MODELS 

H. Khan 
 J. Khan 
 S. Gul 

M. I. Khan 
H. Khan 

M. A. Khan 

Kohat University of Science & 
Technology  
(Pakistan) 

University of Swat 
(Pakistan) 

Abdul Wali Khan University 
Mardan 

(Pakistan) 

POTENTIAL USE OF CARIUM CARVI AND CURCUMA 
LONGA FOR THE REMEDY OF SKIN AND SOFT TISSUES 

PATHOGENS 

Lect. Aynur C N 
Lect. Hatice DEM RA  

Prof. Dr. Sevilay H NT STAN 

Gümü hane University 
(Türkiye) 

Gümü hane University 
(Türkiye) 

Karadeniz Technical 
University (Türkiye) 

EFFECT OF DANCE INTERVENTION ON PHYSICAL AND 
COGNITIVE FUNCTIONS IN PATIENTS WITH STROKE 

Dr. Faisal Zain Mohammed Al-Zabidi Sulaiman Alrajhi University 
(Saudi Arabia) 

INDICATIONS OF ELECTIVE AND EMERGENCY 
CAESAREAN SECTION IN JEDDAH, SAUDI ARABIA 

Sahib ABBAS 
Prof. Dr. Elif SEVIM 

Ahi Evran University 
(Türkiye) 

DETECTION OF VIRULENCE GENES OF KLEBSIELLA 
PNEMONIAE STRAINS ISOLATED FROM CLINIC 

SAMPLES 
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HEAD OF SESSION: Dr. Muhammad FAISAL 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Assoc. Prof. Dr. Naseem AKHTER Shaheed Benazir Bhutto  

Women University (Pakistan) 
A TREND FOR UNCONVENTIONAL MATRIMONIALS IN 

PAKISTAN (FROM ISLAMIC CONTEXT) 

Surya Srikar Sirigineedi 
Dr. Krishna Sai Vutukuru 

Florida International 
University 

 (USA) 
AUTO ENCODER/DECODER BASED ADVANCED 

NETWORK INTRUSION DETECTION 

Dr. Krishna Sai Vutukuru 
Surya Srikar Sirigineedi 

Florida International 
University 

 (USA) 
HURRICANE INTENSITY PREDICTION USING DEEP 

LEARNING FROM SATELLITE IMAGES 

Dr. J. Orgeldinger 
Bergische Universität 

Wuppertal 
(Germany) 

WHAT STEPS SHOULD A SELLER TAKE TO MAXIMIZE 
SALE VALUE WHEN SELLING A BUSINESS? 

Dr. BELKACEM Fatima Zohra ép. 
ZERHOUNI 

École Supérieure d'Economie 
d'Oran 

(Algeria) 

IMMIGRATION AND INTERCULTURALITY: 
INTERACTIVE ISSUES AND INTERCULTURAL 

EXPERIRNCES IN AN EDUCATONAL CONTEXT 

Prof. Dr. Morakeng Edward Kenneth 
Lebaka 

University of Zululand 
(South Africa) 

THE SOCIO-CULTURAL ROLE OF BAPEDI WEDDING 
SONGS IN THE FORMATION OF BAPEDI PEOPLE’S 

CULTURAL HERITAGE AND IDENTITY 

Dr. Muhammad FAISAL 
Sindh Madressatul Islam 

University  
Karachi (Pakistan) 

KID’S MUSEUM AND REQUIREMENT FOR 
YOUNGSTER’S SCI. FI. GALLERIES IN PAKISTAN 

Dr. Muhammad FAISAL 
Sindh Madressatul Islam 

University  
Karachi (Pakistan) 

GETTING GRID COUNTING-BASED MYSTERY SHARING 
INCLUDING CRYPTO STEGANOGRAPHY IN PAKISTAN 

Muhammad Maskur Musa  
Muhammad Hufron 

Muhammad Minanur Rohman 
State Islamic Institute Of  
Pekalongan (Indonesia) THE RELEVANCE OF FAITH AND GOOD DEEDS 

Dr. Muhammad FAISAL 
Sindh Madressatul Islam 

University  
Karachi (Pakistan) 

VERSATILE SLIDING MODE CONTROL OF PARTICULAR 
SELF-RECONFIGURABLE SPACE APPARATUS WITH 

TIME DEFER ASSESSMENT BY AI TECHNOLOGY 

Dr. Muhammad FAISAL 
Sindh Madressatul Islam 

University  
Karachi (Pakistan) 

PAKISTANI NAVAL AND AERONAUTICAL DISPOSAL 
ASSETS CAN BE UTILIZED FOR THE MARINE AND 

SPACE ADVENTURES BY ROBOTICS 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ramazan B ÇER 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Recep ÖNAL Giresun University (Türkiye) 
PROPHECY AS THE DOOR OF MERCY OPENED TO 

HUMANITY BY ALLAH IN MATURIDI THEOLOGY: ITS 
POSSIBILITY, NECESSITY AND PROOF 

Assoc. Prof. Dr. Recep ÖNAL Giresun University (Türkiye) TROUBLES AND CALAMITY IN MU‘TAZILA THEOLOGY 

Prof. Dr. Adem DÖLEK  
Prof. Dr. Mehmet ÖZBA  

Erzincan Binali Y ld r m 
University 
(Türkiye) 

IMPORTANCE THE HUMAN’S RIGHT to LIVE in ISLAM 

Prof. Dr. Mehmet ÖZBA  
Prof. Dr. Adem DÖLEK 

Erzincan Binali Y ld r m 
University 
(Türkiye) 

MAIN CAUSES LEADING TO ONLINE EDUCATION, 
THE R PROBLEMS and OFFERS of SOLUTION 

Prof. Dr. Ramazan B ÇER Sakarya University  
(Türkiye) 

MORALITY AS A DEVOTION: THE MATURIDI 
APPROACH 

Prof. Dr. Ramazan B ÇER Sakarya University  
(Türkiye) THE ORIGIN OF HUMAN IN THE SACRED TEXTS 

Dr. Jannatova Gunel Kamran gizi ANAS Institute of Folklore 
(Azerbaijan) 

ESCHATOLOGY TIME IN THE EPOS “THE BOOK OF 
DEDE GORGUD” 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Betül ALTINOK 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Res. Assist.  Elif KAYA 

Assist. Prof. Dr.  Nevin GÜNAYDIN 
Kirsehir Ahi Evran University 

(Türkiye) 
Ordu University (Türkiye) 

A PROGRAM THAT CONTROLS ANXIETY OF CHILDREN 
AND ADOLESCENTS: “FRIENDS FOR LIFE” 

Res. Assist. Elif KAYA 
Assist. Prof. Dr. Nevin GÜNAYDIN 

Kirsehir Ahi Evran University 
(Türkiye) 

Ordu University 
(Türkiye) 

ANXIETY DISORDER IN CHILDREN AND 
ADOLESCENTS 

Assist. Prof. Dr. Betül ALTINOK Dumlupinar University 
(Türkiye) 

EXAMINING COMMUNICATION SKILLS OF HIGH 
SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THE SPORTS 

PARTICIPATION 
Semih CEYLAN  

Assist. Prof. Dr. Ülfet ERBA  
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin GÜMÜ  

Mersin University 
(Türkiye) 

rnak University 
(Türkiye) 

EXPLORING MOTIVATION FOR RECREATIONAL 
EXERCISE AMONG 7-17- YEAR-OLDS 

Esra Gizem KERVAN 
Assist. Prof. Dr. Ülfet ERBA  

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin 
GÜMÜ  

Mersin University 
(Türkiye) 

rnak University 
(Türkiye) 

SOCIAL APPEARANCE ANXIETY AND SOCIAL SUPPORT 
FOR PHYSICAL 

ACTIVITY AMONG INDIVIDUALS WITH SCOLIOSIS 

Sar yya RAHIMBAYLI 
 Prof. Dr. Erkan POLAT 

Suleyman Demirel University 
(Türkiye) 

LANDSCAPE URBANISM AS A NEW PERSPECTIVE TO 
URBAN DESIGN 

Rest. Assist. Rabia Cemre ARSLAN 
Assist. Prof. Dr. Tansen TAYGUR 

ALTINTA  
Istanbul Gedik University 

(Türkiye) 
EFFECTS OF PARENTS AND PARENTAL ATTITUDES 

WITH GIFTED CHILDREN ON CHILD DEVELOPMENT 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Aykut EL ÇORA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Fatih SEZER University of Kocaeli 
(Türkiye) 

EFFECTS OF THORACENTESIS ON SIMPLE 
RESPIRATORY PARAMETERS IN EARLY PERIOD IN 

PATIENTS WITH MASSIVE SEROUS PLEURAL 
EFFUSION 

Assoc. Prof. Dr. Aykut EL ÇORA University of Kocaeli 
(Türkiye) 

EFFECTIVENESS OF OBSERVATION TREATMENT IN 
IATROGENIC PNEUMOTHORAX 

Samet CIRIK 
Eyüp Can YÜCA 
Beyza ÖZDEM R 

Erhan BEZDEGÜMEL  
Assist. Prof. Dr. Asuman DEVEC  

ÖZKAN 
Assoc. Prof. Dr. Gamze GÜNEY 

ESK LER 

Sakarya University 
(Türkiye) 

DETERMINATION OF THE EFFECT OF TANNIC ACID 
ON PI3K/AKT/MTOR SIGNALING PATHWAY IN 

METASTATIC PROSTATE CANCER CELLS 

Samet CIRIK 
Assoc. Prof. Dr. Gamze GÜNEY 

ESK LER 
Assist. Prof. Dr. Asuman DEVEC  

ÖZKAN 

Sakarya University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
THE ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF NOBILETIN 

AND INDOLEAMINE 2,3-DIOXYGENASE IN 
METASTATIC PROSTATE CANCER 

Erhan BEZDEGÜMEL  
Merve Nur NCE 

Ahmet Yasir MEN 
Assoc. Prof. Dr. Gamze GÜNEY 

ESK LER 
Assist. Prof. Dr. Asuman DEVEC  

ÖZKAN 
Prof. Dr. Cemil B L R 

Sakarya University 
(Türkiye) 

Istinye University 
(Türkiye) 

THE ROLE OF MEG3 LncRNA IN IRINOTECAN 
RESISTANCE IN PATIENTS WITH ADVANCED 
METASTATIC GASTROINTESTINAL CANCER 

Exp. Dr. Osman TUFEKCI 
Exp. Dr. Zühal Gul ÖZPINAR 

Private Konya Farabi Hospital 
(Türkiye) 

EFFECTIVENESS OF HIRUDOTHERAPY IN THE 
TREATMENT OF TINNITUS CASE SERIES 

Op. Dr. Cengiz CEYLAN 
Op. Dr. Hüseyin KOCAASLAN 

nönü University 
(Türkiye) 

IS IT POSSIBLE PREOPERATIVE FORECAST OF BILE 
DUCT FISTULA IN LIVER HYDATIC CYST? 

Assist. Prof. Dr. Muhammed Gazi 
YILDIZ 

Kahramanmaras Sutcu Imam 
University 
(Türkiye) 

THE RESULTS OF HEARING SCREENING IN 
NEWBORNS 

Assist. Prof. Dr. M. Tarhun 
YOSUNKAYA 

Lokman Hekim  
University (Türkiye) 

EVALUATION OF NECK CIRCUMFERENCE IN OBESE 
AND MORBID OBESE FEMALE PAT ENTS WITH 

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Aylin GÜRBÜZ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Dr. A. Nazl  SOYKAN Karabuk University 
(Türkiye) 

AN EVALUATION ON THE SIMILARITIES OF 
CHRISTIAN RELIGIOUS BUILDINGS DATED TO THE 

OTTOMAN PERIOD IN MUSTAFAPA A (SINASOS) 

Assist. Prof. Dr. Taner TOPALO LU Harran University 
(Türkiye) 

EFFECTS OF ORCHESTRA COURSE ON INSTRUMENT 
EDUCATION OF STUDENTS 

Assoc. Prof. Dr. Aylin GÜRBÜZ 
Assoc. Prof. Dr. O uz YURTTADUR 

Trakya University 
(Türkiye) 

Selçuk University 
(Türkiye) 

AN INVESTIGATION ABOUT THE APPROACHES TO THE 
CONCEPT OF THE OUTER SPACE BY CREATIVE 

COLLAGE TECHNIQUES 

Assoc. Prof. Dr. O uz YURTTADUR 
Assoc. Prof. Dr. Aylin GÜRBÜZ 

Selçuk University 
(Türkiye) 

Trakya University 
(Türkiye) 

PERCEPTION, SPACE AND METAMORPHOSIS IN THE 
WORKS OF MAURITS CORNELIS ESCHER 

Ahin ERKEK 
Prof. Dr. Mahmut Serhat YEN CE 

Hasan Kalyoncu University 
(Türkiye) 

THE EFFECTS OF PANDEMIC PROCESSES ON URBAN 
SPACE; PRINCIPLES FOR SUSTAINABLE URBAN 

DESIGN 
Assist. Prof. Dr. Özlem KAYA 

Gamze ÇAMLIBEL 
Hitit University 

(Türkiye) DIGITALIZATION AND FASHION COLLECTIONS 

Assist. Prof. Dr. Serdar CANBAZ 
Lect. Emre CEYLAN GÜNEL 

Kirklareli University 
(Türkiye) 

A RESEARCH ON THE MEDIATING ROLE OF INTRINSIC 
MOTIVATION IN THE EFFECT OF EMOTIONAL LABOR 

ON CREATIVITY 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Hüseyin DO RAMACIO LU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Assist. Prof. Dr. Mehmet Mustafa 

KARACA 
Ayd n Adnan Menderes 

University 
(Türkiye) 

ON SOUND AND SEMANTIC EVENTS IN VERBS IN 
DÎVÂNU LUGÂTI’T-TÜRK THAT CONTINUE TO EXIST 

IN KAZAKH TURKISH 

Emrah YILMAZ 
Res. Assist. Tu ba YILMAZ 

Ankara Haci Bayram Veli 
University 
(Türkiye) 

METAPHORICAL TRANSFERS IN THE POEMS OF 
MAHTUMKULU FIRAKI AND ABDULLA ORIPOV 

Res. Assist. Tu ba YILMAZ 
Ankara Haci Bayram Veli 

University 
(Türkiye) 

THE IMAGE OF NATURE IN ABDULLA ORIPOV’S POEMS 

Dr. Metanet SAHALIYEVA 
Institute Of Manufactures 

Named After M. Fuzuli Of Anas 
(Azerbaijan) 

MIRZE EBDURREHIM BEY TALIBOV’S SOCIO-
POLITICAL PHILOSOPHICAL THOUGHTS IN THE 

NOVEL ‘’BOOK LOADED ASS’’ (SELECTIONS FROM 
XIXESR SOUTH AZERBAIJAN ART PROSE) 

Ismailova Aziza Hikmet 
Azerbaijan National Academy 

of Sciences 
Institute of Oriental Studies 

(Azerbaijan) 
THE “CRESCENT” OF THE MIDDLE EAST 

Prof. Dr. Yaqubova Mahir  Mehdi q z  
Azerbaijan State University of 

Culture and Arts 
(Azerbaijan) 

OF NATIONAL AND SPIRITUAL HERITAGE ISSUES IN 
RESEARCH OF PROFESSOR SHIRMAMMAD HUSEYNOV 

WHO IS THE PROMINENT RESEARCHER OF UZEYIR 
HAJIBEYLI’S SOCIAL AND POLITICAL JOURNALISM 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÖZDEM R 
Bilecik Sheikh Edebali 

University 
(Türkiye) 

EULOGIES THAT 17TH CENTURY POET DÂÎ WROTE TO 
SULTAN AHMED I 

Prof. Dr. Nuran ÖZLÜK 
Prof. Dr. Hüseyin 

DO RAMACIO LU 

Bolu Abant Izzet Baysal 
University 
(Türkiye) 

Kilis 7 Aralik University 
(Türkiye) 

A PLAY WRITTEN DURING THE BALKAN WAR: 
SÜLEYMAN SIRRI-GAYZ 

Prof. Dr. Nuran ÖZLÜK 
Prof. Dr. Hüseyin 

DO RAMACIO LU 

Bolu Abant Izzet Baysal 
University 
(Türkiye) 

Kilis 7 Aralik University 
(Türkiye) 

THE REFLECTION OF CORRUPTION IN THE GENERAL 
DIRECTORATE OF FOOD-SUPPLY TO THE 

LITERATURE: THE CASE OF AGÂH ZZET-HOW HOW 
DID HE TAKE BRIBED? (NASIL RÜ VET YEM ?) 

Lect. Dr. Güne  SÜTCÜ Anadolu University  
(Türkiye) 

A TRAGEDY OF THE FEUDAL SYSTEM: THE GOLOVLEV 
FAMILY 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Okan YELER 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Assist. Prof. Dr. Esra AKSOY 

Lect. Ömer KOYUNCU 
Assist. Prof. Dr. Umut Tolga GÜMÜ  

Ayd n Adnan Menderes  
University (Türkiye) 

THE EFFECT OF COMPUTER BASED DESIGN 
PROGRAMS ON THE PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS: 

A RESEARCH ON ARCHITECTURE 
RESTORATION STUDENTS 

Interior Architect Zeyneb TAH RL  
Assoc. Prof. Dr. Didem ERTEN 

B LG Ç 
Kocaeli University (Türkiye) 

INVESTIGATION OF DESIGN EFFECT ON NEURO-
ARCHITECTURE PARK LANDS ON “HAYDAR ALIYEV” 

PARK 
Assist. Prof. Dr. Okan YELER 

Topographical Eng. Aziz ÖREK 
Van Yüzüncü Y l University 

(Türkiye) 
THE IMPORTANCE OF SITUATION PLANS IN 

LANDSCAPE DESIGN 

Res. Assist. Zehra ERTOSUN 
KARABULUT 

Mus Alparslan University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION OF THE CHANGE OF THE SOIL 
PARAMETERS IN ANALYSIS OF A REINFORCED 

CONCRETE BUILDING ACCORDING TO 2007 AND 2018 
EARTHQUAKE REGULATIONS 

Kadir GÜR 
Prof. Dr. eref Do u can AKBA  

Bursa Metropolitan 
Municipality 

(Türkiye) 
Bursa Technical University 

(Türkiye) 

YNAMIC ANALYSIS OF BLOCK MACHINE 
FOUNDATIONS CONSIDERING SOIL-STRUCTURE 

INTERACTION 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Yahya BOZKURT 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Mustafa GÜNAY 
Dr. Ramazan ÇAKIRO LU 

Ahmet Tolunay I IK 

Karabuk University 
(Türkiye) 

Gazi University 
(Türkiye) 

Karabuk University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION OF SURFACE ROUGHNESS IN 
ELECTRO EROSION PROCESSING OF CERAMIC 

MATERIAL 

Assist. Prof. Dr. Aylin Ece 
KAYABEK R 

Istanbul Gelisim University 
(Türkiye) 

CARBON EMISSION MINIMIZATION OF REINFORCED 
CONCRETE SHEAR WALLS HARMONY SEARCH BASED 

OPTIMIZATION 

Assoc. Prof. Dr. Muzaffer ATE  
Fad l KORKUT 

Van Yüzüncü Y l University 
(Türkiye) 

ENSURING STABILITY WITH LYAPUNOV BY APPLYING 
ASYNCHRONOUS GENERATORS TO MICRO- SCALE 

HYDROELECTRIC POWER PLANTS 

Ecem YILDIRIM 
Seçkin M EK 

EPSAN Plastik 
(Türkiye) 

IMPROVING GLASS FIBER REINFORCED POLYAMIDE 6 
PRODUCTS THAT CAN BE USED IN THE BLOW 

MOLDING PROCESS 
Cezmi ÖZDEM R 

Murathan KALENDER 
Elif KARAYEL 

Prof. Dr. Yahya BOZKURT 

Marmara University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION OF MECHANICAL AND 
MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF AA5356 SHEET 

MANUFACTURED BY GAS WIRE ARC ADDITIONAL 
MANUFACTURING METHOD 

Elif KARAYEL 
Prof. Dr. Yahya BOZKURT 

Marmara University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF 
ALUMINUM ALLOYS PRODUCED BY WIRE ARC 

ADDITIVE MANUFACTURING METHOD 
Murathan KALENDER 

Elif KARAYEL 
Assist. Prof. Dr. Adnan TÜRKER 

Prof. Dr. Yahya BOZKURT 

Marmara University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION OF MECHANICAL AND 
MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF AA 

5754-H22 AND AA 5005-H24 ALUMINUM ALLOY JOINTS 
WELDED BY FRICTION STIR WELDING METHOD 

Muhammet ELMALI 
Prof. Dr. smail DEM R 

Afyon Kocatepe University 
(Türkiye) 

FIBER REINFORCED CEMENT BOARDS, PRODUCTION 
AND PROPERTIES 

Prof. Dr. smail DEM R 
Cüneyt DO AN 

Afyon Kocatepe University 
(Türkiye) 

FGD FOAM GYPSUM PRODUCTION AND ENGINEERING 
PROPERTIES 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ayd n BÜYÜKSARAÇ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Dr. Onur SEVL  
Burdur Mehmet Akif Ersoy 

University 
(Türkiye) 

DETECTION OF APPLE PLANT DISEASES BY DEEP 
LEARNING 

Prof. Dr. Ayd n BÜYÜKSARAÇ 
Dr. M. Fatih KULUÖZTÜRK 

Çanakkale Onsekiz Mart 
University 
(Türkiye) 

Bitlis Eren University 
(Türkiye) 

DETERMINATION OF RADON ( 222RN) GAS LEVEL IN 
THE BUILDINGS: CANKKALE EXAMPLE 

Lect. Ünsal AYBEK 
Assoc. Prof. Dr. Lütfü NAMLI 

Tokat Gaziosmanpasa 
University 
(Türkiye) 

Ondokuz May s University 
(Türkiye) 

WORKING FLUID SELECTION FOR RECOVERY OF 
WASTE HEAT RELEASED FROM SOFC-GT HYBRID 

SYSTEM IN ORGANIC RANKINE CYCLE 

Ahmet Mert CAM 
Assoc. Prof. Dr. Nezir AYDIN 

Yildiz Technical University 
(Türkiye) 

RE-DESIGN OF A SUPPLY CHAIN NETWORK UNDER 
UNCERTAINTY 

Ahmet Mert CAM 
Assoc. Prof. Dr. Nezir AYDIN 

Yildiz Technical University 
(Türkiye) 

OPTIMUM DESIGN OF A LOGISTICS DISTRIBUTION 
NETWORK 

Assoc. Prof. Dr. Koray KARABULUT 
Assoc. Prof. Dr. Do an Engin ALNAK 

Sivas Cumhuriyet University 
(Türkiye) 

HEAT TRANSFER IMPROVEMENT IN MICROCHIP 
ELECTRONIC CIRCUIT ELEMENTS BY COMBINED JET 

EFFECT 

Assist. Prof. Dr. Tuncay ÖZDEMIR 
Meryem Kübra DA  

Inonu University 
(Türkiye) 

Istanbul University 
(Türkiye) 

KINEMATIC PROPERTIES OF RS CVn TYPE STARS 

Sevinç KORKMAZ 
Assist. Prof. Dr. Tuncay ÖZDEMIR 

Inonu University 
(Türkiye) KINEMATIC STRUCTURE OF GALAXY 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ 

ule SAYGIN 
Erciyes University  

(Türkiye) 

A GENERAL EVALUATION ON THE FACTORS 
AFFECTING THE FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING PROCESS 
Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ 

Ali AKAY 
Erciyes University  

(Türkiye) 
A GENERAL EVALUATION ON DISTANCE EDUCATION 

MODELS 

Lect. Aylin YARKA Beykent University 
(Türkiye) 

A CRITICAL AND SOCIOLOGICAL VIEW TO CHILD 
WELFARE SYSTEM IN NORA FINGSCHEIDT’S FILM 

“SYSTEM CRASHER” 

Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ Erciyes University  
(Türkiye) 

EVALUATION OF ENGLISH TEACHER TRAINING 
PROCESS IN THE REPUBLIC PERIOD IN TURKEY 

X yal  RZAYEVA Baku Eurasia University 
(Azerbaijan) LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF YELLOW 

Assoc. prof. Dr. M. Umbetaev 
Lect. G.Ospanova 

Al-Farabi Kazakh National 
University 

(Kazakhstan) 
SONGS OF ZHAMBYL - OUR SPIRITUAL TREASURE 

Imakhanbet Raikhan Sakhybekovna 
Ospanova Gulmariya Turysbekovna 

Al-Farabi Kazakh National 
University 

(Kazakhstan) 
CURRENT ISSUES IN AHMET STUDIES AND NATIONAL 

SCIENCE 

Assoc. Prof. Dr. Nazile Abdullazade Azerbaijan State Pedagogical 
University(Azerbaijan) 

TEACHING PROBLEMS OF AZERBAIJANI LITERATURE 
IN REPUBLIC PERIOD 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Tahir KARA AH N 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Özlem MERCAN 

Gizem PARÇA 
Prof. Dr. Rezzan KASIM 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ufuk KASIM 

University of Kocaeli 
(Türkiye) 

ANTIOXIDANT CONTENTS OF FRUIT AND 
VEGETABLES AND THE EFFECTS OF POST-HARVEST 

APPLICATIONS ON ANTIXIDANT QUANTITY 

Prof. Dr. Rezzan KASIM 
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ufuk KASIM 

University of Kocaeli 
(Türkiye) STORAGE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS 

Abdullah HO AFCI 
Prof. Dr. Rezzan KASIM 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ufuk KASIM 
University of Kocaeli 

(Türkiye) 
TREATMENTS USING IN EXTENDING THE SHELF LIFE 

OF FRESH-CUT WATERMELON 

Assoc. Prof. Dr. Meriç KOCATURK Bursa Uludag University 
(Türkiye) 

THROMBOELASTOGRAPHIC EVALUATION OF 
HEMOSTATIC FUNCTION IN DOGS NATURALLY 

INFECTED WITH CANINE DISTEMPER VIRUS 

Prof. Dr. Tahir KARA AH N Aksaray University 
(Türkiye) 

THE EFFECT OF OLEIC AND LINOLEIC ACID ADDED TO 
IN VITRO BOVINE EMBRYO CULTURE SOLUTION ON 

EMBRYO SIZE 

Prof. Dr. Tahir KARA AH N Aksaray University 
(Türkiye) 

SHEEP PRESENTATION AND EVALUATION OF TURKEY 
BY YEARS 

Assist. Prof. Dr. Mustafa CELLAT 
Hatay Mustafa Kemal 

University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF OLIVE 
LEAF EXTRACT IN THE EXPERIMENTAL 

HEPATORENAL TOXICITY MODEL IN RATS 

Assist. Prof. Dr. Mustafa YILDIZ 
Çanakkale Onsekiz Mart 

University 
(Türkiye) 

EFFECT OF ALPHA LIPOIC ACID ON 
POLYCHLORINATED BIPHENYL (AROCLOR 1254)-

INDUCED NEPHROTOXICITY IN RATS 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Meral EK M & Prof. Dr. Hasan EK M 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Food Eng. Muhammed DEM RBA  
Assist. Prof. Dr. Ya mur ER M KÖSE 

Van Yüzüncü Y l University 
(Türkiye) 

USAGE OPPORTUNITIES OF NATURAL ADDITIVES IN 
THE GRAIN SECTOR 

Tevfik SEZEN 
Assoc. Prof. Dr. Yeliz PEKER EN 

Necmettin Erbakan University 
(Türkiye) 

PROJECT MANAGEMENT PROCESS AND EXAMPLE 
APPLICATIONS IN THE TOURISM SECTOR 

Assoc. Prof. Dr. Meral EK M 
Prof. Dr. Hasan EK M 

Yozgat Bozok University 
(Türkiye) DEPRESSION AND COMORBID DISEASES 

Assist. Prof. Dr. Cennet OZAY Izmir Katip Celebi University 
(Türkiye) 

DETERMINATION OF ESSENTIAL OIL COMPOSITION 
AND SOME TRACE HEAVY METAL LEVELS IN ALYSSUM 

CYPRICUM 
Mehmet KAVACIK 

Assist. Prof. Dr. Muhammet  Samet 
KILIÇ 

Zonguldak Bulent Ecevit 
University 
(Türkiye) 

SIGNAL IMPROVEMENT IN CHOLESTEROL BIOSENSOR 
AND CHOLESTEROL DETERMINATION 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Asl  ERGENEKON ARSLAN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Dr. Emir KAYACAN Istanbul University 
(Türkiye) 

RETHINKING POLICIES TOWARD YOUTH 
UNEMPLOYMENT DURING THE PANDEMIC PERIOD: 

THE CASE OF SOUTHERN EUROPEAN COUNTRIES 
AND TURKEY 

Res. Assist. Dr. Aytül B G N 
Karamanoglu Mehmetbey 

University 
(Türkiye) 

EVALUATION OF PAYMENTS MADE TO FOOTBALL 
PLAYERS IN TERMS OF TAXATION TECHNIQUE 

Assist. Prof. Dr. Ceyda AKTAN 
University of Turkish 

Aeronautical Association 
(Türkiye) 

STOCK PRICES AND STATIONARITY: FURTHER 
EVIDENCE ON THE EFFECTS OF THE COVID-19 
PANDEMIC ON THE TURKISH STOCK MARKET 

Assist. Prof. Dr. Tu ba NUR 
Res. Assist. Erol KÖYCÜ 

Sirnak University 
(Türkiye) 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL 
CAPITAL AND FIRM VALUE: DYNAMIC PANEL DATA 

ANALYSIS ON BIST HOLDING AND INVESTMENT  
INDEX FIRMS 

Ramazan GEZEN Selçuk University 
(Türkiye) 

E-GOVERNMENT APPLICATIONS AT THE MUNICIPAL 
LEVEL 

Assist. Prof. Dr. Asl  ERGENEKON 
ARSLAN 

Bilecik eyh Edebali University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION OF PUBLIC WORKERS’ OPINIONS ON 
RENEWABLE ENERGY SOURCES ACCORDING TO 

DIFFERENT VARIABLES 

Assist. Prof. Dr. Meltem KESK N 
Ankara Yildirim Beyazit 

University 
(Türkiye) 

CLIMATE FINANCE 

Ça la ÇETINKAYA 
Assoc. Prof. Dr. Cevdet KIZIL 
Assist. Prof. Dr. Erol MUZIR 

Istanbul Medeniyet University 
(Türkiye) 

DIGITALIZATION IN MANAGEMENT ACCOUNTING 
AND INTEGRATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING 

WITH TECHNOLOGY  
WITHIN THE SCOPE OF INDUSTRY 4.0 AND THROUGH 

THE PERIOD OF COVID-19 PANDEMIC 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. JAYASHANKAR.J 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Bibi Maryam Sadat Poya Youth Social  

Organization (Afghanistan) THE ROLE OF WOMEN IN SECURING PEACE 

Adhy Firdaus 
Ahmad Fadli 

Fahri 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Ganesha 

(Indonesia) 

HEADMASTER’S DEMOCRATIC LEADERSHIP STYLE ON 
TEACHER’S PERFORMANCE: A STUDY QUALITATIVE 
ON VOCATIONAL HIGH SCHOOL MANAGEMENT IN 

JAKARTA AREA 

Abdulgaffar Muhammad 
Obodo Chukwuebuka Valentine 

Maryam Ammani Lawal 
Ashiru Yahaya Madigawa 

Aliyu Aimal Nuru 

Independent Researcher 
Independent Researcher 
Kaduna State University 

(Nigeria) 
Federal College of Education 

(Nigeria) 
Girne American University 

(TRNC) 

PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT IN NIGERIA: A PERSPECTIVE OF 
EDUCATION AND HEALTH SECTORS (1999-2020) 

Abdulgaffar Muhammad 
Obodo Chukwuebuka Valentine 

Maryam Ammani Lawal 
Ashiru Yahaya Madigawa 

Aliyu Aimal Nuru 

Independent Researcher 
Independent Researcher 
Kaduna State University 

(Nigeria) 
Federal College of Education 

(Nigeria) 
Girne American University 

(TRNC) 

EFFECT OF FORENSIC INVESTIGATIONS ON 
CORPORATE FRAUD DETERRENCE IN DEPOSIT 

MONEY BANKS I 

Prof. Dr, Jelena MAKSIMOVI  
Nikola SIMONOVI  

University of Niš 
 (Serbia) 

METHODOLOGICAL EDUCATION OF TEACHERS  A 
NECESSARY CONDITION FOR ACHIEVING REFLECTIVE 

PRACTICE IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

Girma Abebe Gule 
Khazar University 

(Azerbaijan) 
Woldia University 

(Ethiopia) 

FINANCIAL LITERACY IN ETHIOPIA: WHAT HAS BEEN 
STUDIED AND WHAT HAS NOT BEEN STUDIED IN A 

GLOBAL CONTEXT AN OVERVIEW 

Assoc. Prof. Dr. Arvind Kumar Shukla 
Research Scholar Deepa Priyanshu 

Invertis University 
(India) 

THE CAUSAL FACTORS OF SUCCESS OF ISO 9000 
CERTIFICATION: THE EVIDENCES FROM 

DELHI NATIONAL CAPITAL REGION IN INDIA 

Akylbekov K.A. 
Abai Kazakh National 

Pedagogical University 
(Kazakhstan) 

NEW ECONOMIC GEOGRAPHY IN THE CONTEXT OF A 
PARTICULAR SUBJECT OF STUDY 

Assist. Prof. JAYASHANKAR.J 
Hindustan Institute of 
Technology & Science 

(India) 
FINANCIAL MODELING IN BUSINESS: A STUDY 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. P nar ÖZDEN CANKARA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Assist. Prof. Dr. P nar ÖZDEN 

CANKARA 
Bilecik Sheikh Edebali  
University (Türkiye) 

NATIONAL SECURITY STRATEGY OF THE STATE OF 
ISRAEL, FROM CONVENTIONAL WARS TO HYBRID 

THREATS 

Farida TAGIYEVA 
Azerbaijan National Academy 

of Sciences 
(Azerbaijan) 

ARTICLE ABOUT THE BOOK RACISM IN THEORY AND 

O uzhan ER Yildirim Beyazit University 
(Türkiye) 

IN THE FACE OF SOCIAL EVENTS KRIKOR ZOHRAB 
EFENDI’S ATTITUDE IN PARLIAMENT-I MEBUSAN 

Hüseyin DO AN University of Kocaeli 
(Türkiye) 

ABOUT THE PLANTS THAT WERE MENTIONED IN IBN 
BATTUTA’S TURKEY RECORDS 

Assist. Prof. Dr. Tunay KARAKÖK Bart n University 
(Türkiye) 

ON ISLAMIC ACTIVITIES IN ANATOLIA IN THE XIIIth 
CENTURIES 

Assist. Prof. Dr. Abdullah METIN Çank r  Karatekin University 
(Türkiye) 

POLITICAL ENGINEERING AS A SOLUTION FOR 
GOVERNMENT INSTABILITY: CASE OF LEBANON 

Amrah BAYRAMOV Hacettepe University 
(Türkiye) 

THE MEASURES TAKEN AND THEIR CONSEQUENCES 
BY THE GOVERNMENT OF AZERBAIJAN AGAINST THE 
REBELLIONS OF ARMENIAN GANGS IN KARABAKH IN 

1919-1920 

Dr. Sad ql  P rinaz Baku Eurasia University 
(Azerbaijan) YOKE 

Rasim RZAXANOV Baku State University  
(Azerbaijan) 

AS A NATURAL-HISTORICAL PROCESS OF MIGRATION, 
OVERVIEW: DEFINITION AND CAUSES 
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HEAD OF SESSION: 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Dt. Abdallah ALHAMSS 

Assoc. Prof. Dr. Özge PARLAR ÖZ 
Gaziantep University 

(Türkiye) 
CAD\CAM FABRICATED TEMPORARY RESTORATIONS 

IN DENTISTRY 
Dr. Res. Assist. Hatice ÇET N 

Prof. Dr. Sevil B LG N 
Prof. Dr. Nezire KÖSE 

Hacettepe University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION OF DENTISTRY STUDENTS AND 
DENTISTS IN TERMS OF LOW BACK AND NECK 

HEALTH: A PILOT STUDY 

Lect. Hatice DEM RA  
Lect. Aynur C N 

Prof. Dr. Sevilay H NT STAN 

Gümü hane University 
(Türkiye) 

Gümü hane University 
(Türkiye) 

Karadeniz Technical 
University (Türkiye) 

A CURRENT APPLICATION IN INCREASING THE 
QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY LIVING IN 

NURSING HOME: LAUGHTER THERAPY 

Assist. Prof. Dr. Mehmet Ali FILDI I Istanbul Medipol University 
(Türkiye) 

2 DIASTEMA CLOSURE CASES IN WITH 2 DIFFERENT 
METHODS 
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HEAD OF SESSION: Sirhajwan Idek 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Alesyah Binti Asa 

Nur Syahirah Binti Ariffin 
Gabriella George 

Keningau Vocational College 
(Malaysia) 

A SPECFICALLY DESIGNED TOOL TO SPREAD MORTAR 
ON FLOOR FOR TILE INSTALLATION 

O uzhan KÜÇÜK 
Assoc. Prof. Dr. Süleyman Sungur 

TEZCAN 
Gazi University  

(Türkiye) 

A STUDY ON THE PREVENTION OF 
ELECTROMAGNETIC INTERFERENCES BY RADIATED 

EMISSION 
Umut CANBAZ 

Assoc. Prof. Dr. Yeti  Bülent 
SÖNMEZER 

Kirikkale University 
(Türkiye) 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HORASAN 
MORTAR ON LIQUEFACTION RESISTANCE OF SAND 

Muhammed Fatih YÜKSEL 
Durul Bü ra D LDEN 
Prof. Dr. R za ATAV 

Eren Perakende Sat  ve 
Ma azac l k A. . 

(Türkiye) 
Eren Perakende Sat  ve 

Ma azac l k A. . 
(Türkiye) 

Tekirdag Nam k Kemal 
University 
(Türkiye) 

GENERAL OVERVIEW OF FLAX FIBERS 

Eng. Sercan KIZILAY 
Prof. Dr. Abdil KU  

Uludag University  
(Türkiye) 

SPRINGBACK PREDICTION IN TUBE BENDING 
THROUGH FINITE ELEMENT SIMULATIONS 

Erdal AKKAYA 
Assoc. Prof. Dr. Murat AYDIN 

Erciyes University 
(Türkiye) 

NUMERICAL INVESTIGATION OF LOW VELOCITY 
IMPACT BEHAVIORS OF SHAPE MEMORY ALLOYS 

Dr. Muhittin BAYRAM Dicle University 
(Türkiye) 

ANALYSIS OF RESTING-STATE EEG SIGNALS WITH 
LYAPUNOV EXPONENTS METHOD 
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HEAD OF SESSION: Dr. Miraç ERY T 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Milena Nikodijevi  
Dragan or evi  

Univesity of Niš 
(Serbia) 

PRE-TREATMENT WITH FATTY ALCOHOL AND 
DYEING OF WOOL FIBERS 

Boulahbal Ines 
University Badji Mokhtar 

Annaba 
(Algeria) 

REMOVAL OF AN ORGANIC POLLUTANT IN AQUEOUS 
PHASE BY THE ELECTROFENTON PROCESS. EFFECT 

OF SOME PARAMETERS ON THE DEGRADATION 

Prof. Dr. Sr an Kosti  
Prof. Dr. Nebojša Vasovi  

Jaroslav erni Water Institute 
(Serbia) 

University of Belgrade 
(Serbia) 

UNVEILING THE STOCHASTIC ATTRIBUTES OF 
GROUND ACCELERATION TRIGGERED BY MINING-

INDUCED SEISMIC EVENTS 
Dmitry Pepelyaev 

Maxim Shtern 
Maxim Rogachev 

Yury Shtern 
Alexey Sherchencov 

National Research University 
of Electronic Technology 

(Russia) 

INVESTIGATION OF THE THERMOELECTRIC FIGURE 
OF MERIT OF MATERIALS FOR MULTISECTION 

THERMOELECTRIC GENERATORS 

Dr. Miraç ERY T 
Dr. Sadeq Oleiwi SULAIMAN 

Bolu Abant Izzet Baysal 
University 
(Türkiye) 

University of Anbar (Iraq) 

SPECIFYING OPTIMUM WATER RESOURCES BASED ON 
COST-BENEFITRELATIONSHIP FOR SETTLEMENTS BY 
ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEMS, CASE STUDY: RUTBA 

CITY, IRAQ 

Rajyalakshmi.G 
Dr. Y Ravi Kumar 

Osmania University 
(India) 

Defence Electronics Research 
Laboratory 

(India) 

DESIGN AND ANALYSIS OF A STACKED MICROSTRIP 
PATCH ANTENNA FOR WLAN APPLICATIONS 

Rajyalakshmi.G 
Dr. Y Ravi Kumar 

Osmania University 
(India) 

Defence Electronics Research 
Laboratory 

(India) 

DESIGN AND ANALYSIS OF TRUNCATED STACKED 
MICROSTRIP PATCH ANTENNA FOR WLAN 

APPLICATIONS 

Teona Gogidze 
Mariam Chkhaidze 

Georgian Technical University 
(Georgia) USING MACHINE LEARNING 

Engr. Muhammad Junaid 
University of Engineering and 

Technology 
(Pakistan) 

PERFORMANCE PARAMETER OF A SINGLE SERVER 
QUEUE: A TEACHING FORUM 

Amani R.YNINEB 
Prof. Dr. Samir LADACI 

Ecole Nationale Polytechnique 
de Constantine (Algeria) 

National Polytechnic School of 
Algiers (Algeria) 

FRACTIONAL-ORDER MRAC ADAPTIVE CONTROL FOR 
F15 AIRCRAFT PITCH ANGULAR MOTION USING 

DYNAMIC INVERSION 

Hamza BENCHAITA 
Prof. Dr. Samir LADACI 

Ecole Nationale Polytechnique 
de Constantine (Algeria) 

National Polytechnic School of 
Algiers (Algeria) 

FRACTIONAL ACTUATOR FAULT COMPENSATION 
CONTROL FOR LATERAL DYNAMICS OF BOEING 747 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Ye im KOÇ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Assist. Prof. Dr. Adem YOLCU 

Assoc. Prof. Dr. Taha Yasin ÖZTÜRK 
Kafkas University 

(Türkiye) 
NEUTROSOPHIC SOFT MULTI BASIS AND 

NEUTROSOPHIC SOFT MULTI SUB BASE TOPOLOGY 
Assist. Prof. Dr. Adem YOLCU 

Assoc. Prof. Dr. Taha Yasin ÖZTÜRK 
Kafkas University 

(Türkiye) 
BOUNDARY AND DENSE SETS ON NEUTROSOPHIC 

SOFT MULTI TOPOLOGICAL SPACES 

Burhan AYDIN 
Prof. Dr. Özlem EGE ORUÇ 

Dokuz Eylul University 
(Türkiye) 

DETERMINING THE MOST USEFUL RENEWABLE 
ENERGY ALTERNATIVE FOR TURKEY BY COMBINING 

MAUT AND TAOV METHODS 

Prof. Dr. Selahattin KAÇIRANLAR 
Dr. Issam DAWOUD 

 Res. Assist. Dr. Dünya 
KARAPINAR 

Cukurova University 
(Türkiye) 

AlAqsa University (Palestine) 
Karadeniz Technical 

University 
(Türkiye) 

LINEAR CONVEX COMBINATION ESTIMATORS 

Res. Assist. Dr. Dünya KARAPINAR 
Prof. Dr. Selahattin KAÇIRANLAR 

Karadeniz Technical 
University 
(Türkiye) 

Cukurova University 
(Türkiye) 

WEIGHTED M XED ESTIMATOR AND NEW ESTIMATE 
METHODS BASED ON THIS ESTIMATOR 

Levent AKYÜZ 
Prof. Dr. Halis B LG L 

Aksaray University 
(Türkiye) 

APPLICATION OF GM (1.1) AND EXGM (1.1) 
FORECASTING MODELS TO TURKEY’S R& D 

EXPENDITURES 

Dr. Fatih ERDUVAN 
Nam k Kemal Anatolian High 

School 
(Türkiye) 

BALANCING NUMBERS AS DIFFERENCE OF TWO 
REPDIGITS 

Assist. Prof. Dr. Ye im KOÇ Sinop University 
(Türkiye) 

EFFECT OF PHOTOPERIOD ON DEVELOPMENT, 
NYMPHAL DEVELOPMENT TIME, SEXUAL 

MATURATION TIME, PERCENTAGE OF NYMPHAL 
DEATH 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Zekiye TAMER GENCER 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Lect. Serdar OKAN Gumushane University 
(Türkiye) 

META ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP QUALITY OF 
SERVICE AND CUSTOMER SATISFACTION MADE IN 

THE INTERNATIONAL AREA 
A. Pinar ÇITAK KOYGUN 

Assoc. Prof. Dr. Zekiye TAMER 
GENCER 

Sivas Cumhuriyet University 
(Türkiye) 

ANALYSIS OF THE SQUID GAME FILM IN THE 
CONTEXT OF SOCIO- ECONOMIC REALITY AND SOUTH 

KOREA CULTURE TRANSFER 
Assoc. Prof. Dr. Mustafa HAT PLER 

Dr. Nilgün KÖKSALAN 
University of Trakya 

(Türkiye) DIGITAL ACTIVISM AND SOCIAL MARKETING 

Assoc. Prof. Dr. Mustafa HAT PLER 
Dr. Nilgün KÖKSALAN 

University of Trakya 
(Türkiye) SOCIAL MEDIA AS A TOOL OF CULTURE INDUSTRY 

Gürkan BAHAR 
Assoc. Prof. Dr. Zekiye TAMER 

GENCER 
Sivas Cumhuriyet University 

(Türkiye) 

THE ROLE OF DIGITAL MEDIA IN THE FORMATION OF 
PRODUCING CONSUMER COMMUNITIES: AN 
INVESTIGATION OF THE SECOND LIFE GAME 

Lect. Serdar OKAN Gumushane University 
(Türkiye) 

A META ANALYSIS ON THE EFFECT OF SERVICE 
QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION IN THE 

CONTEXT OF THE NATIONAL LITERATURE 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Hamza KURTKAPAN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Assist. Prof. Dr. Menek e Nazl  AKER 

Assist. Prof. Dr. enay TOPUZ 
Assist. Prof. Dr. Neslihan YILMAZ 

SEZER 
Assoc. Prof. Dr. lknur Münevver 

GÖNENÇ 

Ankara University 
(Türkiye) 

A NONPHARMACOLOGICAL SOLUTION TO 
PREGNANCY NAUSES: ACUPRESSURE 

Assist. Prof. Dr. enay TOPUZ 
Assist. Prof. Dr. Neslihan YILMAZ 

SEZER 
Assist. Prof. Dr. Menek e Nazl  AKER 

Assoc. Prof. Dr. lknur Münevver 
GÖNENÇ 

Ankara University 
(Türkiye) 

COMPLEMENTARY METHODS USED IN HOT FLUSH 
DURING MENOPAUSE PERIOD 

Assoc. Prof. Dr. Hamza KURTKAPAN 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli 
Üniversitesi 

(Türkiye) 
Sheffield University 

(UK) 

AGING IN PLACE AND ELDERLY CARE ISSUE IN 
TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. Hamza KURTKAPAN 

Nev ehir Hac  Bekta  Veli 
Üniversitesi 

(Türkiye) 
Sheffield University 

(UK) 

POPULATION AGING AND ACTIVE AGEING IN TURKEY 

Prof. Dr. Neriman ARAL 
Prof. Dr. Figen GÜRSOY 

Res. Assist. Sena ÖZ 
Res. Assist. Emin DEM R 

Ankara University (Türkiye) 
Ankara University (Türkiye) 
Ankara University (Türkiye) 

Tarsus University 
(Türkiye) 

EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ 
EXPERIENCES DURING PANDEMIC 

Assist. Prof. Dr. Erkin ARTANTA  
Dr. Hakan GÜRSOY 

Osmaniye Korkut Ata 
University 
(Türkiye) 

ANALYTICAL APPROACH OF MANAGEMENT TO THE 
BURNOUT LEVELS AND SPIRITUAL PROBLEMS OF 
HEALTHCARE WORKERS DURING THE COVID-19 

PROCESS 
Res. Assist.  Rümeysa DEMIR 

Assist. Prof. Dr. Fatma TANRIKULU 
Lect. Handenur 
GÜNDO DU 

Prof. Dr. Yurdanur DIKMEN  
exp. Nurse Mustafa DEMIR 

Medipol University (Türkiye) 
Sakarya University of Applied 

Sciences  
(Türkiye) 

Kartal Dr. Lütfi Kirdar City 
Hospital 
(Türkiye) 

DETERMINATION OF NURSING STUDENTS’ SELF- 
EFFICACY IN CLINICAL PERFORMANCE 
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HEAD OF SESSION: Alina Amanzholova 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Naeem Razaq 

Amina Mumtaz 
 Amina Asghar 

University of Education 
(Pakistan) 

2Applied Chemistry Research 
Centre (ACRC) 

(Pakistan) 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ANTI-
BACTERIAL EVALUATION OF METAL COMPLEXES OF 

SCHIFF BASES DERIVED FROM CEPHALOSPORINS 
AND VANILLIN 

Assoc. Prof. Dr.  Bharti  CHAUDHRY University of Delhi 
(India) 

CARDIOPROTECTIVE AND HYPOTENSIVE INDIAN 
MEDICINAL PLANTS 

SZJ Zaidi University of the Punjab 
(Pakistan) 

ADVANCEMENT IN MEASUREMENTS DEVICES BY 
USING ENGINEERED TYPE NANO SENSORS FOR OIL 

AND GAS PIPELINE MEASUREMENT 

Dr. Fahima NABI 
Prof. OUNANE Sidi Mohamed 

Yahia Fares University of 
Medea 

(Algeria) 
Laboratory “Integrative 

Improvement of Plant 
Production (AIPV) 

(Algeria) 

HALOPRIMING WITH NACL AND CASO 4 AND 
HYDROPRIMING IMPROVE SALINITY TOLERANCE IN 
THE GERMINATED SEED OF VIGNA UNGUICULATA L. 

WALPS 

Subhashish Dey Gudlavalleru Engineering 
College (India) 

THE APPLICATION OF RENEWABLE ENERGY FOR 
PRODUCTION OF NON-CONVENTIONAL SOURCE OF 

ENERGY IN INDIA: AN OVERVIEW 

Dr. Mirza Muhammad Faran Ashraf 
Baig 

The University of Hong Kong, 
Hong Kong 

(China) 

A DNA NANODEVICE SIMULTANEOUSLY ACTIVATING 
THE EGFR AND INTEGRIN FOR ENHANCING 

CYTOSKELETAL ACTIVITY AND CANCER CELL 
TREATMENT 

Prof. Dr. Faiz Muhammad Shaikh 
Pro.Dr.Fateh Muhammad Marri 

Pro.Dr.Jan Muhammad Mrri 
Sindh Agriculture University 

(Pakistan) 
PERFORMANCE EFFICIENCY OF MCB BANK 

BEFORE AND AFTER GLOBAL FINANCIAL CRISIS 

Subhashish Dey Gudlavalleru Engineering 
College (India) 

THE E-WASTE MANAGEMENT FOR CONTROLLING 
THE ENVIRONMENTAL POLLUTION 
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HEAD OF SESSION: Nurlan Akhmetov 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Daniyarova AE 
Karaganda State Technical 

University 
(Kazakhstan) 

DEPOSIT BY PROFESSOR NI KARASEVA IN 
AUTOMATION AND CONTROL 

HEAT SUPPLY PROCESSES AT ENTERPRISES IN 
KAZAKHSTAN AND THE CIS 

Prof. Candidate of T.S., P.A. 
Tanzharykov 

Sh.D. Taskara 
Korkyt Ata University  

(Kazakhstan) 
METHODOLOGY OF IMPROVING THE LIFTING DEVICE 

OF DRILLING INSTRUMENTS  

Prof. Candidate of T.S., P.A. 
Tanzharykov 

A.Zh.Nasradin 
Korkyt Ata University  

(Kazakhstan) 
TECHNOLOGY OF DESALINATION OF PETROLEUM 

PRODUCTS BY DEEMULSIFIERS 

Dr. Fares KHALFALLAH 
Latifa DJAIDJA 

Dr. Elhadj RAOUACHE 
Dr. Youcef AOUABDIA 

University of M’sila (Algeria) 
INFLUENCE OF ROTATIONAL SPEED ON THERMAL 
BEHAVIOR AND TENSILE STRENGTH OF FRICTION 

WELDED AISI 316L AND COPPER JOINTS 

Dr. Ydyryshbayeva Moldir 
Al-Farabi Kazakh National 

University 
(Kazakhstan) 

DEVELOPMENT OF BAYESIAN NETWORKS FOR A 
DECISION SUPPORT SYSTEM DURING THE ANALYSIS 

OF INTERNAL CYBER THREATS 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Kosherbaev R.N 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Sabit Gulzhaynar Sabitkyzy 
Al-Farabi Kazakh National 

University 
(Kazakhstan) 

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING 
GEOGRAPHY ANNOTATION 

Aruzhan Yeraliyeva 
Al-Farabi Kazakh National 

University 
(Kazakhstan) 

TAX CHALLENGES OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Assoc. Prof. Dr.of Pedagogy  
Gulzira O. ABDULLAYEVA 

International Information 
Technology University 

(Kazakhstan) 
THE DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT OF A 

MODERN UNIVERSITY: STUDENT OPINION 

Mukayev  Amangeldy  Nurlanovich 
Doskeeva  Gulashar  
Zharmagambetovna 

Al-Farabi Kazakh National 
University 

(Kazakhstan) 
«THE ROLE OF DIGITAL ECONOMY IN THE REPUBLIC 

OF KAZAKHSTAN I DEVELOP » 

Prof. Dr. Kosherbaev R.N 
Abay Kazakh National 

Pedagogical  
University (Kazakhstan) 

LITERARY TEXT: NATIONAL AND CULTURAL 
DOMINANTS COMPARATIVE LITERATURE 

Prof. Dr. Kosherbaev R.N 
Alipbek A.Z. 

Kosherbaeva Aziza 

Abay Kazakh National 
Pedagogical  

University (Kazakhstan) 

UNDERSTANDING NEW EDUCATIONAL MECHANISMS 
THROUGH HISTORICAL 

FOUNDATIONS OF THE NETWORK COMMUNITY IN 
THE HISTORY OF NOMADS AND NOMADIC 

CIVILIZATION 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Oshanova  Oryntay 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Assoc. Prof. Dr. Oshanova  Oryntay  

Zhanabayevna 
Al-Farabi Kazakh National 

University 
(Kazakhstan) 

MEDIA SAFETY AND CHILDREN'S RIGHTS IN 
KAZAKHSTAN 

Prof. Issayeva R. B. 
Prof. Myrzabekova G. T. 
Dr. Saule Suleimonova 

Kulniyazova G. M. 

Al-Farabi Kazakh National 
University 

(Kazakhstan) 
IMPROVING PEDIATRIC POSTGRADUATE EDUCATION 

IN CENTRAL ASIA 

Dr. Aidar Mambetkaziyev 
Prof. Dr. Dina Dzhusubaliyeva 

Dr. Dilyara Woodward 

Kazakh American Free  
University (Kazakhstan) 

Kazakh Ablai Khan University 
of  

International Relations and 
World Languages 

(Kazakhstan) 
Kazakh American Free  

University (Kazakhstan) 

ORGANIZATION OF EDUCATION PROCESS WITH THE 
USE OF EDTECH IN A 

POST-PANDEMIC ENVIRONMENT IN HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS IN KAZAKHSTAN 

Assoc. Prof. Dr. Kabidenova Zhuldyz 
Assoc. Prof. Dr. Tanabayeva Anar 

Toraighyrov University 
(Kazakhstan) 

Caspian University 
(Kazakhstan) 

THE MONEY ISSUE AND THE WOMAN IN THE 
MODERN KAZAKH SOCIETY 

Assoc. Prof. Dr. Kanapyanova Raushan 
Khabdulmutalyapovna 

Dr. Abizhanova Asem Shaimerdenovna 
Abay Pedagogical University  

(Kazakhstan) 
HISTORY OF WESTERN - EUROPEAN AND RUSSIAN 

EMBROIDERY 

Simbaeva Salima Kazguu University 
(Kazakhstan) 

IN SOME HERITAGE COMMON TO THE KAZAKH AND 
NOGAI PEOPLES SIMILARITIES AND FEATURES 

K n piy nov  K MSH T 
Yilm z Ulvi UZUN 

Al-Farabi Kazakh National 
University 

(Kazakhstan) 
Bitlis Eren University 

(Türkiye) 

SOCI L ENTREPRENEURSHIP S  TOOL FOR 
EMPLOYMENT ND ECONOMIC GROWTH 

K n piy nov  K MSH T 
Yilm z Ulvi UZUN 

Al-Farabi Kazakh National 
University 

(Kazakhstan) 
Bitlis Eren University 

(Türkiye) 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR 
EMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH 

Prof. Dr. Mustafa TALAS 
Nigde Omer Halisdemir 

University 
(Türkiye) 

TURKS AND CUSTOMS 

Sabina MALIKOVA 
Nigde Omer Halisdemir 

University 
(Türkiye) 

ETHNIC GROUPS IN NORTH CAUCASUS 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. K.R.Padma 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Abdulrazaq Yahaya Kogi State University (Nigeria) 
DETERMINATION OF THE PHYSICOCHEMICAL 

PROPERTIES OF SOME COMMERCIAL SOAPS SOLD IN 
MARKETS In the North- West NIGERIA 

Dr. Syed Makhdoomm Hussain Government College 
University (Pakistan) 

GROWTH AND OVERALL PERFORMANCE OF NDIAN 
MAJOR CARPS FINGERLINGS FED ON MORINGA 

OLEIFERA BY-PRODUCTS BASED DIETS 

Assist. Prof. Dr.  Rozina Khattak Shaheed Benazir Bhutto  
Women University (Pakistan) STRUCTURAL EFFECT ON THE REDOX MECHANISM 

Hayat ullauh Kohat University of Science 
and  Technology (Pakistan) 

MODIFIED BIPOLAR SOFT SETS BASED MODEL FOR 
SOLVING DECISION-MAKING PROBLEMS 

Zia ud din, Muhammad Naeem Faisal  
Alishbah Roobi 
Noreen Aslam 

Aiza, Kamal Khan 
Momna Mhemood 

University of Agriculture  
(Pakistan) 

PREVALENCE AND DISTRIBUTION OF HEPATITIS B 
AND HEPATITIS C VIRUS CASES IN DISTRICT 

FAISALABAD 

Afnan I. Felimban 
Njud S. Alharbi 

King Abdulaziz University 
(Saudi Arabia) 

GREEN SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES 
USING PUNICA GRANATUM EXTRACT AND ITS IN 

VITRO CYTOTOXIC EFFECT ON MCF-7 

Aderemi Timothy Adeleye 
Kayode Michael Oluwadare 

Solomon Tosin Okeshina 
Oludare O. Osiboye 

Kingsley Igenepo John 
Chuks K. Odoh 

Dalian Institute of Chemical 
Physics (China) 

University of Lagos 
(Nigeria) 

Ladoke Akintola University of 
Technology 

(Nigeria) 
Tai Solarin University Of 

Education 
(Nigeria) 

Veritas University (Nigeria) 
Dalian Institute of Chemical 

Physics 
(China) 

DEPLOYMENT OF RENEWABLE ENERGY TOWARD 
EMISSION REDUCTION AND POSITIVE EFFECTS ON 

HUMAN HEALTH 

Nehad S. Alsubhi 
Njud S. Alharbi 

University of Jeddah  
(Kingdom of Saudi Arabia) 
King Abdulaziz University 
(Kingdom of Saudi Arabia) 

ANTICANCER ACTIVITIES OF SILVER NANOPARTICLES 
SYNTHESIZED FROM AZADIRACHTA INDICA FRUIT 
EXTRACT ON THE A549 LUNG CANCER CELL LINE 

Assist. Prof. K.R.Padma 
Dr. K.R.Don 

Sri Padmavati Mahila 
Visvavidyalayam  

(Women's University) (India) 
Bharath University (India) 

KIWIFRUIT: HEALTH BENEFITS AND ITS DAILY 
PRESCRIPTION FOR BOOSTING IMMUNITY 
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HEAD OF SESSION: Alina Amanzholova 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Shom Prakash Kushwaha  

Kuldeep Singh  
Syed Misbahul Hasan 
Sujeet Kumar Gupta  

Sushil Kumar 

Integral University (India) 
IFTM University (India) 

Hygia Institute of 
Pharmaceutical Education & 

Research (India) 

SYNERGISTIC ANTIOXIDANT ACTIVITY EXHIBITION BY 
AQUEOUS EXTRACT MIXTURES OF RIPE AND UNRIPE 

MUSA ACUMINATA FRUITS 

Kayode Michael Oluwadare 
Aderemi Timothy Adeleye 
Solomon Tosin Okeshina 

Oludare O. Osiboye 
Chuks K. Odoh 

University of Lagos 
(Nigeria) 

Dalian Institute of Chemical 
Physics 
(China) 

Ladoke Akintola University of 
Technology 

(Nigeria) 
Tai Solarin University Of 

Education 
(Nigeria) 

Dalian Institute of Chemical 
Physics 
(China) 

THE IMPACTS OF GREEN INNOVATION AND 
CIRCULAR ECONOMY (CE) AS INTEGRATED MODEL 

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Dr. Hanane AIT HMEID 
Prof. Dr. Mustapha AKODAD 
Prof. Dr. Mourad BAGHOUR 

Prof. Dr. Abdelmajid MOUMEN 
Prof. Dr.  Ali SKALL  

Prof. Dr. Ghizlane AZ Z  
Dr. Ahmed ANJJAR 

Mohamed First University 
(Morocco) 

MINERALOGICAL ASPECT OF CERTAIN 
ARGILLACEOUS DEPOSITS OF THE MOROCCAN 

NORTH EAST 

Hayat El HAMMI 
Dr. Loubna JABIR 

Dr. Omar Azougagh 
Dr. Mohamed nor 

Prof. Dr. Issam Jilal 
Prof. Dr. Hassan AMHAMDI 

Prof. Dr. Abderrahmane El IDRISSI 
Prof. Dr. Mohamed ABOU-SALAMA 

Prof. Dr. Soufian EL BARKANY 

Mohamed First University 
(Morocco) 

NEW GREEN FLOCCULANT AND ITS APPLICATION 
FOR CLAY BENTONITE AND KAOLINITE 

Dr. Loubna JABIR 
Hayat El HAMMI 

Dr. Omar Azougagh 
Dr. Mohamed nor 

Prof. Dr. Issam Jilal 
Prof. Dr. Hassan AMHAMDI 

Prof. Dr. Abderrahmane El IDRISSI 
Prof. Dr. Mohamed ABOU-SALAMA 

Prof. Dr. Soufian EL BARKANY 

Mohamed First University 
(Morocco) 

NEW HEC CROSSLINKED EDTA: SYNTHESIS, 
CHARACTERIZATION AND APPLICATION AS NEW 

ECOFRIENDLY LOW-COST ADSORBENT 

SAGHOURI EL IDRISSI Imane 
KETTANI Rajae 
FERRAHI Moha 

BRHADDA Najiba 
ZIRI Rabea 

University of Ibn Tofail 
(Morocco) 

STOMATAL REGULATION, RELATIVE WATER 
CONTENT, PROLINE ACCUMULATION AND SEED 

YIELD OF DURUM WHEAT (TRITICUM DURUM DESF.)  
FOR DROUGHT TOLERANCE IN SEMI-ARID REGIONS 

Ei Ei Khine 
Peter Baumli 

George Kaptay 
University of Miskolc 

(Hungary) 

PREPARATION AND CHARACTERIZTIONS OF COBALT 
OXIDE DOPED CALCIUM OXIDE NANOPARTICLES 

THROUGH PRECIPITATION METHOD 

Prof. Dr. Nicholas Haritos Swinburne University of 
Technology (Australia) 

MULTI SUB-DISCIPLINARY FINAL YEAR ENGINEERING 
PROJECT AT SWINBURNE UNIVERSITY OF 
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TECHNOLOGY 
Assoc. Prof. Dr. Seyithan 

SEYDO O LU Siirt University (Türkiye) OAT (Avena sativa L.) FORAGE: A REVIEW 

  



 
 

 
HEAD OF SESSION: Dr. Favour C. Uroko 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Dr. Favour C. Uroko University of Nigeria (Nigeria) OH YOUTH! ‘PATIENCE IS NOT STUPIDITY’ THROUGH 

THE EYES OF PROVERBS 28:20, 22 
Elsa Tiara 

Hendri Hermawan Adinugraha 
State Islamic Institute Of  
Pekalongan (Indonesia) HALAL BEHAVIOR IN ACCOUNTING RECORDS 

Sadiki Muraga Vaal University of Technology  
(South Africa) 

CHALLENGES OF E-LEARNING FACED BY NATURAL 
SCIENCE STUDENTS DURING THE COVID-19 

PANDEMIC 

Dr. Taimoor Salahuddin 
Muhammad Awais 

Mirpur University of Science 
and  

Technology (MUST) 
(Pakistan) 

NOVEL STUDY OF NON-NEWTONIAN COUPLE STRESS 
FLUID OVER THE UPPER HORIZONTAL SURFACE OF 

PARABOLOID 

Muhammad Awais 
Maleeha Khalid 

Mirpur University of Science 
and  

Technology (MUST) 
(Pakistan) 

ANALYZE THE PROBLEMS FOR LEARNING 
MATHEMATICS AT SECONDARY LEVEL 

Hadjira NAOUI 
Mohamed BENALIA  
Mohamed YOUSFI 

University of Laghouat 
(Algeria) 

COMPARATIVE STUDY OF THE ANTIOXYDANT 
ACTIVITY BETWEEN THREE SAMPLES OF FRUITS 

LIPIDS FROM ALGERIAN FICUS CARICA.L 
Thamyres Branco 

Ligia Franco Oliveira 
 Marcelo Palinkas 

Paulo Batista de Vasconcelos 
Maria Carolina Oliveira 

Belinda Pinto Simões 
Isabela Hallak Regalo 

Selma Siéssere 
Simone Cecilio Hallak Regalo 

University of São Paulo 
(Brazil) 

AUTOLOGOUS HEMATOPOIETIC STEM CELL THERAPY 
OF THE 

SUBJECTS WITH SYSTEMIC SCLEROSIS: 
ELECTROMYOGRAPHIC RESULTS OF THE 

MASTICATORY MUSCLES 
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CONTENT 
CCONGRESS ID    I 

PPROGRAM    II 

PPHOTO GALLERY    III 

CCONTENT    IV 

 

 

AAuthor  TTitle  NNo  

Fatih ERDUVAN BALANCING NUMBERS AS DIFFERENCE OF TWO 
REPDIGITS 1

Emre KURT 
Ahmet Yiğit ARABUL 

CONVERSION OF THE PROPULSION SYSTEM 
USED IN UNMANNED AIRCRAFT VEHICLES TO 

ELECTRICITY 
13 

Zehra ERTOSUN 
KARABULUT 

INVESTIGATION OF THE CHANGE OF THE SOIL 
PARAMETERS IN ANALYSIS OF A REINFORCED 

CONCRETE BUILDING ACCORDING TO 2007 AND 
2018 EARTHQUAKE REGULATIONS 

26 

Şebnem ASLAN 
Aysu KAYA 

DISTRIBUTED LEADERSHIP CONCEPT: CONTENT 
ANALYSIS 40 

Şebnem ASLAN 
Havva Nur ATALAY 

SELF PRESENTATION IN SOCIAL MEDIA AND 
STANFORD DUCK SYNDROME 55 

Gürkan BAHAR 
Zekiye TAMER GENCER 

THE ROLE OF DIGITAL MEDIA IN THE 
FORMATION OF PRODUCING CONSUMER 

COMMUNITIES: AN INVESTIGATION OF THE 
SECOND LIFE GAME 

65 

Erkan EFİLTİ 
Ayşe BUZ 

INVESTIGATION OF THE PROBLEMS FACED BY 
TEACHERS TEACHING IN MULTICULTURAL 

SCHOOLS 
78 

Pinar GOC RASGELE 
Gorkem DULGER 

ANTIMUTAGENIC PROPERTIES of ESSENTIAL OIL 
of Salvia officinalis on Salmonella typhimurium TA98 and 

TA100
88 

Ramazan GEZEN E-GOVERNMENT APPLICATIONS AT THE 
MUNICIPAL LEVEL 101 

Nurcan ÖZKABLAN 
Şerife KARAGÖZOĞLU 

A VITAL NEED IN THE COVID-19 PANDEMIC: 
SPIRITUAL CARE 134 

Samet CIRIK 
Gamze GÜNEY ESKİLER 
Asuman DEVECİ ÖZKAN 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF 

NOBILETIN AND  
INDOLEAMINE 2,3-DIOXYGENASE IN 

METASTATIC 
 PROSTATE CANCER 

148 

Samet CIRIK 
Eyüp Can YÜCA 
Beyza ÖZDEMİR 

Erhan BEZDEGÜMELİ 
Asuman DEVECİ ÖZKAN 
Gamze GÜNEY ESKİLER 

DETERMINATION OF THE EFFECT OF TANNIC 
ACID ON PI3K/AKT/MTOR SIGNALING PATHWAY 

IN METASTATIC PROSTATE CANCER CELLS
159 

Rabia Cemre ARSLAN 
Tansen TAYGUR ALTINTAŞ 

FFECTS OF PARENTS AND PARENTAL ATTITUDES 
WITH GIFTED CHILDREN ON CHILD 

DEVELOPMENT 
169 
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P.A. Tanzharykov 
Sh.D. Taskara 

METHODOLOGY OF IMPROVING THE LIFTING 
DEVICE OF DRILLING INSTRUMENTSН 187 

P.A. Tanzharykov 
A.Zh.Nasradin 

TECHNOLOGY OF DESALINATION OF 
PETROLEUM PRODUCTS BY DEEMULSIFIERS 196 

Ydyryshbayeva Moldir 
DEVELOPMENT OF BAYESIAN NETWORKS FOR A 

DECISION SUPPORT SYSTEM DURING THE 
ANALYSIS OF INTERNAL CYBER THREATS 

205 

Hasan Basri MEMDUHOĞLU 
Burhan DURGUN 

SCHOOL ADMINISTRATION FROM THE 
PERSPECTIVES OF SCHOOL ADMINISTRATORS 
AND ADMINISTRATOR CANDIDATE TEACHERS 

210 

RAJA MOHAMMAD LATIF 
 221 

RAJA MOHAMMAD LATIF 
 243 

Hajara Momoh 
Abdul Ademola Olaleye 

Isyaku Nuhu Shehu 
Aminu Dauda 

PROXIMATE AND ANTINUTRITIONAL FACTORS 
OF FENUGREEK SEED FLOUR AS WELL AS 

PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF ITS 
SEED OIL 

265 

Hajara Momoh 
Okeke Ndidiamaka 
Sadiq Ismail Shina 

ANTMICROBIAL EFFICACY OF CASSIA 
SINGUEANA STEM BARK EXTRACT 277 

Nikolay DIMITROV 
Ivan KOLEV 

"CHECKING THE RELIABILITY OF TESTS TO 
ASSESS THE SPEED OF 9-10 YEAR OLD CHILDREN 

PRACTICING CURLING 
289 

İsmail DURAK 
Gözde Nur KIYAK 

THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE 
SATISFACTION, JOB PERFORMANCE AND 

NOMOPHOBIA 
299 

İsmail Durak 
Esra KÜÇÜKÖZCAN 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN SOCIAL MEDIA USE, FOMO AND 

IMPULSE BUYING BEHAVIOR 
307 

Ayşenur KULOĞLU 
Burhan AKPINAR 

EVALUATION OF GENERATION Z'S LIFE SKILLS 
AND VOCATIONAL TENDENCIES IN TERMS OF 

VARIOUS VARIABLES 
318 

Hüseyin ÖZBAYKAL 
Şerife VATANSEVER 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MELATOIN 
IN RELIEVING OXIDATIVE STRESS AND 

SYMPTOMS IN ATHLETES A  
SYSTEMATIC REVIEW 

333 

Rümeysa DEMIR 
Fatma TANRIKULU 

Handenur GÜNDOĞDU 
Yurdanur DIKMEN  

Nurse Mustafa DEMIR 

DETERMINATION OF NURSING STUDENTS' 
SELF- EFFICACY IN CLINICAL PERFORMANCE 347 

Özlem KAYA 
Gamze ÇAMLIBEL DIGITALIZATION AND FASHION COLLECTIONS 357

Hanane AIT HMEID 
Mustapha AKODAD 
Mourad BAGHOUR 

Abdelmajid MOUMEN 
Ali SKALLİ 

Ghizlane AZİZİ 
Ahmed ANJJAR 

MINERALOGICAL ASPECT OF CERTAIN 
ARGILLACEOUS DEPOSITS OF THE MOROCCAN 

NORTH EAST 
368

Elif KAYA 
Nevin GÜNAYDIN 

ANXIETY DISORDER IN CHILDREN AND 
ADOLESCENTS 377 

Elif KAYA 
Nevin GÜNAYDIN 

A PROGRAM THAT CONTROLS ANXIETY OF 
CHILDREN AND ADOLESCENTS: “FRIENDS FOR 

LIFE” 
389 
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Özlem MERCAN 
Gizem PARÇA 
Rezzan KASIM 

Mehmet Ufuk KASIM 
Rezzan KASIM 

Mehmet Ufuk KASIM 

ANTIOXIDANT CONTENTS OF FRUIT AND 
VEGETABLES AND THE EFFECTS OF POST-
HARVEST APPLICATIONS ON ANTIXIDANT 

QUANTITY 

398 

Rezzan KASIM 
Mehmet Ufuk KASIM 

STORAGE OF MEDICINAL AND AROMATIC 
PLANTS 418 

Ljubomir Smokovski PHYSICAL ACTIVITY OF THE ADULT 
POPULATION IN NORTH MACEDONIA 434 

Devid Putra Arda 
Adhy Firdaus 
Farhat Abas 

PREPARATION AND DISCLOSURE COOPERATIVE 
INSTITUTION FINANCIAL STATEMENT: THE CASE 
OF COOPERATIVE INSTITUTIONS MANAGEMENT 

IN INDONESIA 

439 

Adhy Firdaus 
Ahmad Fadli 

Fahri 

THE HEADMASTER’S DEMOCRATIC LEADERSHIP 
STYLE ON TEACHER’S PERFORMANCE: A STUDY 
QUALITATIVE ON VOCATIONAL HIGH SCHOOL 

MANAGEMENT IN JAKARTA AREA 

451 

Kanapiyanova KAMSHAT 
Yilmaz Ulvi UZUN 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR 
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ÖZET
tabanında repdijit, tüm rakamları aynı olan pozitif tam sayıdır. olduğunda ’ye kısaca 

repdijit denir. Yani ve koşullarını sağlayan ve pozitif tam sayıları için 
sayısının formu 

dır. için balans sayı dizisi , ve

ile tanımlanır. Bu çalışmada, iki repdijitin farkı olarak ifade edilebilen balans sayılarını elde 
ettik. Yani için pozitif tam sayılar ve olmak 
üzere

Diyofant denklemini çözdük. İki repdijitin farkı olarak temsil edilen en büyük balans sayısı

olarak gösterildi. Üstelik, olmak üzere

denkleminin çözümü yoktur. 

Anahtar Kelimeler: Balans sayıları, repdijit, Diyofant denklemleri, logaritmalarda lineer 
formlar
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ABSTRACT
A base b-repdigit is a positive integer whose digits are all equal. When , we simply say 
that is a repdigit. That is, is of the form

for some positive integers with and . The balancing number sequence 
is defined by and

for . In this study, we find all balancing numbers expressible as difference of two 
repdigits. We solve the Diophantine equation

positive integers and for It is shown that the 
largest balancing numbers which can be representable as a difference of two repdigits are

.

Also, the equation

has no solution if 

Keywords: Balancing numbers, repdigit, Diophantine equations, linear forms in logarithms

INTRODUCTION

The balancing number sequence is defined by and

for . The Binet formula for the balancing numbers is
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where and are the roots of the characteristic equation 
from which it follows that and The k th balancing

number can be bounded in terms of powers of as

for . A base b-repdigit is a positive integer whose digits are all equal. When , we 
simply say that is a repdigit. We say that is a concatenations of repdigits if can be 
written in the form

where and . In recent years, there 
are several papers concerning Diophantine equations involving repdigits and the terms of binary 
recurrence sequences such as Fibonacci and Lucas sequence ([1], [2], [3]). In a recent paper, 
Erduvan and Keskin [4] determined all Fibonacci and Lucas numbers which are difference of 
two repdigits. In this paper, we encounter a similar problem and we find all balancing numbers 
which are difference of two repdigits. That is, we solve the Diophantine equation

(1)

positive integers and for It is shown that the 
largest balancing numbers which can be representable as a difference of two repdigits are

.

Also, the equation

has no solution if The following section, we introduce necessary lemmas. 

METHOD

In this section, we will give the definitions and lemmas necessary to and solutions to our 
equations. In [4], in order to solve Diophantine equations of the similar form, the authors have 
used Baker’s theory of lower bounds for a nonzero linear form in logarithms of algebraic 
numbers. 
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Let be an algebraic number of degree with minimal polynomial

where the ’s are relatively prime integers with and the ’s are conjugates of Then
is called the logarithmic height of and 

.                                                                        (2)

In particular, if and , then

We give some properties of the logarithmic height whose proofs can be found in [5].

.

The following lemma is derived from Corollary 2.3 of Matveev [6] and allows to find a large 
upper bound for the subscript . Also see in [7] for this lemma.

Lemma 1. Assume that are positive real algebraic numbers in a real algebraic 
number field of degree , are rational integers, and

is not zero. Then

where

,

for all 
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Dujella and Pethő [8] revealed a version of a lemma of Baker and Davenport [9]. Later, the 
authors put forward a different version of conclusion of Dujella and ve Pethő’s lemma in [10]. 
Let the function denote the distance from to the nearest integer. That is

Then we have

Lemma 2. Let be a positive integer, let be a convergent of the continued fraction of the 

irrational number such that , and let  be some real numbers with and
Let

If , then there exists no solution to the inequality

in positive integers and with and

The following lemma can be found in [11].

Lemma 3. Let . If and then

and

The following lemma deduced from [12].

Lemma 4. The only balancing numbers which are repdigits are 0, 1 and 6.

The following lemmas are given in [13] and [14], respectively.

Lemma 5. The only balancing number which is concatenations of two repdigits is 35.

Lemma 6. The only balancing numbers which are concatenations of three repdigits are 204, 
1189.
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MAİN THEOREM

Theorem 7. If is expressible as difference of two repdigits, then 

Proof. Assume that the equation (1) holds. Let and In that case, we obtain 
only the solutions From now on, assume that .
Let Then it follows that , which means that is a repdigit and the all repdigits 
in the balancing sequence is 0,1 and 6 by Lemma 4, we get a contradiction as . If 

and , then we have balancing numbers that are concatenations of two repdigits. 
This is impossible by Lemma 5. If and , then we have balancing numbers 
that are concatenations of three repdigits. This is impossible by Lemma 6. From now on, assume 
that The inequality

implies that On the other hand, we rewrite equation (1) as

to obtain

        (3)

Taking absolute values of both sides of (3), we get

                                                                                 (4)

Dividing both sides of (4) by , we obtain

From this, it follows that

                                                                                                               (5)

We now apply Lemma 1 with
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Note that and are positive real numbers and elements of It is obvious 
that the degree of the field is So Let

Assume that Then Conjugating in gives us

and so This is a contradiction. Therefore Since

and

we can take and . Also, since and 
, we can take Thus, taking into account the inequality (5) and 

using Lemma 1, we obtain

where . By a simple computation, it follows 
that

                                                   

Rearranging the equation (1) as

                                                                                         (7)

and taking absolute values of both sides of (7), we get

                                                                                          (8)
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Dividing both sides of (8) by , we obtain

                                                                      (9)

Taking

we can apply Lemma 1 once again. The numbers and are positive real numbers and 
elements of and so Let

It can be easily seen that By using (2) and the properties of the logarithmic height, we 
get

and

So we can take and Since 
and , we can take Thus, taking into account the inequality 
(9) and using Lemma 1, we obtain

By a simple computation, it follows that

(10)                  

Using the inequalities (6) and (10), we obtain that with the help of a computer 
program. Now, let us reduce the upper bound on by applying Lemma 2. Let
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From (5), we have

for Choosing we get the inequality

by Lemma 3. Thus, it follows that

Dividing this inequality by we get

                                                          (11)

Take and Then we found that the denominator of the 

st convergent of exceeds Now take

In this case, considering the fact that a quick computation gives us the inequality

Let and ve in Lemma 2. Thus, with the help of a computer 
program, we can say that the inequality (11) has no solution, if

So Substituting this upper bound for into (10), we obtain .
Now, let
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From (9), we have

for Choosing we get the inequality

by Lemma 3. Thus, it follows that

Dividing both sides of the above inequality by we obtain

                                                  (12)

Putting and taking we found that the denominator of the 

rd convergent of exceeds Taking

and considering the fact that and a quick computation gives 
us the inequality

Let and ve in Lemma 2. Thus, with the help of a computer program,
we can say that the inequality (12) has no solution, if

Therefore This contradicts our assumption that . Thus, the proof is completed.
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COROLLARY

In this study, we solve the Diophantine equation

positive integers and for We find the only 
solutions That is, we can representation these 
solutions with . Also, the equation

has no positive integer solutions 
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ABSTRACT

Aviation has important place for nations cause of economic reasons and also it is critical for 
transportation of people. According to prediction by aircraft manufacturers, there will be 4.8-
5.3% of growth rate between 2005 to 2024. As a result of that growth, aviation industry’s 
negative effects on environment are increased. The technological improvements on jet engines 
made that more efficient than piston engines. The consumed fuel and CO2 emission are 
decreased by 70% as compared with 1970s as per passenger on kilometer. By International Air 
Transport Association’s (IATA) foreseen, consumed fuel will be decreased 25% between 2005-
2020. Aviation industry needs to reduce noise pollution to reach more efficiency. There are
different noise pollution categories for different flight phases like as taxi, descent and take-off. 
These categories include aerodynamic, mechanical and component noises. There is a plan to 
reduce noise pollution by 10 dB to 2015 and by 20 dB to 2035.  

Fossil fuels which are created from petroleum are in danger to run out. Because of that 
alternative energy methods are getting popular in this field. According to production 
information for 2019, remaining sources could meet the demand of production rate only for 50 
years. To prevent those negative effects on environment, natural sources are considered to use 
instead of conventional ones. The improvements on the fuel systems like hybrid, fuel cells or 
hydrogen are planned to use to create efficient propulsion systems. MEA (More electric 
Aircraft) and AEA (All Electric Aircraft) concepts are aimed to achieve this purpose. MEA
concept based on replacing conventional aircraft systems like as pneumatic, hydraulic with 
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electrical ones. The big achievements could be done with the MEA concept on the field of 
energy efficiency and system reliability. On the other hand, dependence on the fossil oils is
decreased. For AEA concept, there is an idea to create fully electrical system and no dependence 
on the fuel. Instead of the fuel systems, there will be batteries and fuel cells on board.  

UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) are adequate to implement these topologies because of the 
cost, dimensions and no need to carry pilots on board. Current UAVs have different propulsion 
systems like as hybrid, fully electrical and gasoline engines. The MEA and AEA concepts’
integration on UAVs which have conventional propulsion systems create chance to work on 
that field. Diesel engines are generally used on MALE UAVs. The integration of electrical 
systems on MALE UAVs which are used for military and civil applications decreased the 
dependence on fuels and reduced noise during operation that is especially good for military 
applications for surveillance issues. In this paper, current electrical and conventional propulsion 
system works for UAVs and the integration of electrical systems to conventional systems are 
investigated.  

Keywords: Unmanned Aerial Vehicles, Electrical Propulsion, Aviation 

ÖZET
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rcih edilmektedir. Askeri ve sivil alanda 

fark edilebilirlik anl

Anahtar Kelimeler: 

INTRODUCTION

Aviation has become the way of travel which is fastest, safest and allowing that travel long 
distances in short times (FAA, 2015). Last years, passenger numbers which are using aircrafts 
are significantly increased (Dibya Kanti Golui, 2020; Endresen et al., 2008; FAA, 2015). 
According to measurements, there is 4,5 billion passengers in 2019 and 1,8 billion passengers
in 2020 despite pandemic that choose air transportation for travel (Facts & Figures, n.d.; 
International Air Transport Association, 2021). At the change rate of RPK (Revenue Passenger
Kilometers) assumed that indication of growing in air transportation. In Table 1, there is a 
change of RPK in years (Pels, 2008). 

Table 1. Change of the RPK across the regions and years

Regions North America Europe China South Asia

Years 1987-
2006

2007-
2026

1987-
2006

2007-
2026

1987-
2006

2007-
2026

1987-
2006

2007-
2026

Changing 
Rate of 
RPK

4.1% 4% 5.7% 4.2% 11% 8% 6.2% 6.9% 

Beside of the improvements of the aviation industry, the negative effects on the environment 
which is created by aviation could be mentioned mainly as noise and air pollution  (Mahashabde 
et al., 2011). Aircrafts pollute the environment like as other vehicles which is powered by fossil 
oils. These emissions include several gases with different portions that is 70% CO2, 30% vapor, 
less than 1% NOx, SOx and other ingredients (FAA, 2015). The effect of the aviation industry 
on pollution have measured as 3.5% in 1992. According to this data, IPCC made a prediction 
that is increased to 3-15% in 2050 (Dibya Kanti Golui, 2020; IATA, 2019; Pels, 2008; Sehra & 
Whitlow, 2004). In latest studies, it’s seen that aircrafts make the CO2 pollution which is 2% 
of total amount of World and there is a expectation for the increase of this ratio about 3-4% per 
year (ICAO, n.d.). Beside the air pollution, there is another type of pollution which is created 
by aviation and it’s called noise pollution. International Civil Aviation Organization (ICAO) 
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created the first regulation about it and embedded that with Annex 16 which is includes noise 
limitations and regulations of aircrafts (Mahashabde et al., 2011). Mechanical systems, 
aerodynamics and aircrafts systems could be considered as the source of the noise. The ICAO 
Annex 16 has mentioned about the limit of the aircrafts and specified that aircraft’s chapter. In 
chapter 3, EPNdB which is used to define effective sound level of perceived noise is measured 
to trace aircraft’s noise. There is a target for decreasing of the EPNdB values which is 
mentioned as 10 dB less in chapter 4 and 17 dB for chapter 14 which is published in 2017
(Leylekian et al., 2014). 

The current state of the fossil oil reserves which is used for conventional propulsion systems 
are slightly decreased in years. There is a reduction about 2 billion barrels of petroleum from 
2018 to 2019. Current reserves only provide the petroleum for 50 years with the production 
rates in 2019 (BP, 2020).  

There are studies to create more efficient and environment friendly propulsion systems because 
of the increased rate of usage of aircrafts and theirs negative effects on environment (Valavanis 
& Vachtsevanos, 2015; XIE et al., 2021). These efficient and environment friendly systems’
design is a part of MEA and AEA concepts (Dixon et al., 1999). Conventional aircrafts systems 
depend on the combination of pneumatic, hydraulic, mechanical and electrical systems. MEA 
concept aim to replace pneumatic, hydraulic and mechanical systems to electrical ones  (Fugaro 
et al., 2018; Provost, 2002; Rosero et al., 2007; Sarlioglu & Morris, 2015; Sehra & Whitlow, 
2004). There is an expectation about to optimize component life cycles and used fuel on aircraft 
(Rosero et al., 2007). MEA concept offers earnings about reliability and energy efficiency
(Sarlioglu & Morris, 2015; Valavanis & Vachtsevanos, 2015). Beside of these, there is a
reduction of dependence on fuel which is used on aircraft. To give an example, APU (Auxiliary
Power Unit) supplies pneumatic bleed air to engine for starting procedures and it uses aircraft 
fuel while working to supply bleed air. It could be changed with implementing a 
starter/generator on the engine as a part of MEA concept. (Provost, 2002; XIE et al., 2021).
AEA is the concept that aims to create an aircraft which is fully equipped with electrical 
components. With this concept, there is extra components such as batteries, fuel cells etc. on 
board. However, the implementation of these concepts on aircraft which contain people on 
board have many restrictions and problems because of the rigid regulations of aviation industry
(Wheeler, 2016; XIE et al., 2021).  

UAVs have very high rate of usage in military and civil applications. It could be explained by 
the reasons that cost, applicability and carry no mankind on board (Arabul & Kaynak, 2021; 
XIE et al., 2021), (DC, 2001), (McCaskey, 2015), (Wang et al., 2020), (Pan et al., 2019).
Current UAVs use conventional, hybrid and fully electrical propulsion systems according to 
size and purpose of mission (XIE et al., 2021), (McCaskey, 2015), (Wang et al., 2020), (Pan et 
al., 2019). Integration of MEA and AEA concepts on UAVs is little bit easier compared with 
civil aviation aircrafts because of the applicability and carry no people on board. In this paper, 
electrical and hybrid propulsion systems are investigated and evaluated the integration on the 
UAVs. 

CLASSIFICATION OF THE UAVs

UAVs are classified to use correctly in operation according to their characteristics and 
capabilities. These classification are made according to MTOW (Maximum Take Off Weight),
flight level, aerodynamics, type of landing and take-off and military specifications 
(Classification of the Unmanned Aerial Systems | GEOG 892: Unmanned Aerial Systems, n.d.; 
Singhal et al., 2018; Valavanis & Vachtsevanos, 2015). 
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Classification of MTOW

MTOW is a good specification to classify aircraft according to aviation legislation. Crated 
models as a part of this class use kinetic energy which is gained by weight of aircraft to calculate 
the rate of possible deaths in the case of crash scenario. This ratio will be raised over the big 
cities naturally. However, micro and mini UAVs are very light and they couldn’t be caused a
fatal crash. In Table 2, there is a classification which is prepared by MTOW (Valavanis & 
Vachtsevanos, 2015).  

Table 2: Classification of MTOW

MTOW Classification
Less than 1 kg Micro

Up to 1 kg Mini
Up to 13,5 kg Small
Up to 242 kg Light
Up to 4332 kg Normal
Over 4332 kg Large

PROPULSION SYSTEMS ON UAVs

Propulsion system and smart control on that are essential for sustainable, repeatable and 
beneficial flight. In conventional systems, engine takes propulsion part and pilot takes smart 
control part. Latest enhancements allow that smart control part could be achieved without pilots 
on board. (Griffis et al., 2009). Improvements on the flight endurance could be achieved by 
propulsion systems (DC, 2001). In most cases, propulsion system of UAVs provide movement 
capability to vertical and horizontal with trust which is mostly provided by wings. Propulsion 
system has to be reliable, controllable and provide constant power neglecting type of it (Griffis 
et al., 2009).

UAVs use different type of engines as a regard of their operation requirements. There are 
turbofan, turboprop, piston, electric and propeller type engines that could be an example of that
(Adamski, 2018; ÇOBAN & OKTAY, 2018; McCaskey, 2015; Valavanis & Vachtsevanos, 
2015). Piston engines have a wide range of usage and very different types on application. This 
engine type is using on RQ-2B Pioneer, RQ-5A Hunter, MQ-1B Predator (Griffis et al., 2009).
Another type of engine is called Wenkel engines. Eccentric shaft that is especially used in this 
type of engine makes it special (ÇOBAN & OKTAY, 2018; Griffis et al., 2009). This engine 
used on RQ-7A and Cypher (Griffis et al., 2009). Gas turbine engines have 3 different sub-
types that is called as turbofan, turboprop and jet turbine. Their advantages are listed as
immense propulsion power, high efficiency, sensitive to fuel quality. And their disadvantages 
are listed as high cost, noisy, complexity, very high shaft speed, very high internal heat. This 
engine type used on Global Hawk, Predator B (ÇOBAN & OKTAY, 2018; Griffis et al., 2009).

Electrical machines have also selected to use on UAVs as a propulsion system because of their 
easy integration on propellers and just need constant electrical power supply to create torque.
The system consists of propeller, electrical machine, battery and regulator (Adamski, 2018; 
ÇOBAN & OKTAY, 2018; Griffis et al., 2009; Mohamed et al., 2011). There is three different 
systems which is fully electrical, hybrid and turbo electric (DC, 2001; Valavanis & 
Vachtsevanos, 2015). Electrical propulsion system is using on SoLong (Griffis et al., 2009).
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ELECTRICAL PROPULSION SYSTEMS ON UAVs

As mentioned before in previous sections, UAVs generally designed with internal combustion 
engines. However, it is considered that alternatives energy sources could be used instead of that 
because of the environmental concerns. Electrical energy could be used as an alternative 
(González-Espasandín et al., 2014; Knowles et al., 2010; Valavanis & Vachtsevanos, 2015; 
XIE et al., 2021). Electrical machines have international usage area and well known how it 
works. They are basic and more efficient than internal combustion engines and also they have 
very low operation cost when compared conventional engines. They could be used on small or 
large UAVs (Griffis et al., 2009; Hung & Gonzalez, 2012; Wang et al., 2020). There is 3 
different types of electrical propulsion which are fully electrical, hybrid and turbo electric
(Yezeguelian & Isikveren, 2020). Fully electrical systems depend on providing electrical power 
source the electrical machines with fuel cells, battery or super capacitors. Turbo electrical 
systems are integrated with turbo fan engines (Propulsion et al., 2016). Fully electrical systems 
generally use on small and light UAVs (ÇOBAN & OKTAY, 2018). Electrical machines are 
considered as an alternative for internal combustion engines. However, there is an endurance 
problem for high efficient electrical machines and that should be fixed with good electrical 
power storage or used small conventional engine coupling with that (Capata et al., 2013; Hung 
& Gonzalez, 2012).  

HYBRID ELECTRICAL PROPULSION SYSTEMS ON UAVs

Technically, hybrid systems are created with combining two different systems with each other  
(Hung & Gonzalez, 2012; XIE et al., 2021). Created models have similarities with other 
examples which is used on automotive and ship industries (Bojoi et al., 2018; Glassock et al., 
2008; Sliwinski et al., 2017). Hybrid propulsion systems have 3 different options which is 
series, parallel and series-parallel (Bojoi et al., 2018; Brelje & Martins, 2019; Hung & 
Gonzalez, 2012; Wang et al., 2020; XIE et al., 2021; Zhang et al., 2008).

Series Hybrid Configuration

In this configuration, rotational power which is created by internal combustion engine is 
delivered to electrical generator and that is used to create electrical power on it. After that, this 
electrical power is transferring to propeller and storage units via power converters. Electrical 
machine uses directly to drive propeller (Bojoi et al., 2018; Brelje & Martins, 2019; Hung & 
Gonzalez, 2012; Schömann, 2014; Wang et al., 2020; XIE et al., 2021).  

Internal 
Combustion Engine PropellerElectrical Machine

Storage

Generator

Figure 1: Series Hybrid Configuration 

The advantage of this configuration; internal combustion engine doesn’t connect to the 
propeller directly and this is crate an opportunity that combustion engine could be located any 
adequate place on board (Bojoi et al., 2018; Hung & Gonzalez, 2012; XIE et al., 2021). The 
efficiency of the system is not good because of the power transmission between combustion 
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engine and electrical machine. That could be considered as disadvantage of this system (Bojoi 
et al., 2018; Hung & Gonzalez, 2012; XIE et al., 2021). This configuration is adequate for low 
speed and high torque requiring applications (Hung & Gonzalez, 2012).  

Parallel Hybrid Configuration

Electrical machine and combustion engine are coupled with mechanical differential and 
propeller is driven by a shaft that is connected to differential. That provides redundancy and 
makes a support between two systems (Bojoi et al., 2018; Hung & Gonzalez, 2012; Schömann, 
2014; Wang et al., 2020; XIE et al., 2021).  

Internal 
Combustion Engine

Mechanical 
Differential Propeller

Electrical MachineStorage

Figure 2: Parallel Hybrid Configuration 

The advantages of the system is that provide redundancy and reduce the load on power sources 
in though conditions like as take-off (Bojoi et al., 2018; Hung & Gonzalez, 2012; XIE et al., 
2021). Electrical machine and combustion engine couldn’t work at their nominal speeds 
because of dependence on the propellers rotation speed (Bojoi et al., 2018; Hung & Gonzalez, 
2012; XIE et al., 2021).  

Series-Parallel Configuration

That configuration is created with combining series and parallel topologies. There is two 
electrical machines and one of them is connected to combustion engine and the other one is 
connected to the propeller directly. That mechanical energy which is created by combustion 
engine is divided by two as mechanical and electrical energy. This system is very complicated 
and have high number of components. This is caused to more weight on board (Bojoi et al., 
2018; Hung & Gonzalez, 2012; Schömann, 2014; Wang et al., 2020; XIE et al., 2021).
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Internal 
Combustion Engine

Transmission Propeller

Electrical MachineStorage

Generator

Figure 3: Series-Parallel Hybrid Configuration 

Components for Electrical Propulsion System

In hybrid applications, permanent magnet (PM) machines are widely chosen compared with 
induction machines (Guzzella & Sciarretta, 2013). PM machines are chosen because of their 
high efficiency, good torque/speed characteristic, silent operation and wide operation speed 
range (Bogusz et al., 2015b, 2015a; Guzzella & Sciarretta, 2013; Lindahl et al., 2012; Solomon 
& Famouri, 2006; Yun et al., 2015; Zhang et al., 2008).  

Batteries are stored electromechanical power with the reversal chemical reactions (Griffis et 
al., 2009). High capacity batteries could enhanced the endurance of UAVs (DC, 2001). There 
is different type of batteries that used on UAVs. Lithium based batteries are become popular 
because of their high energy capacity and light weight beside of charge and recharge capability. 
Charge and discharge ratio is critical for batteries. Alkaline, nickel-cadmium, lithium-ion are 
some of the battery types which is used on UAVs (Bayrak et al., 2020; Griffis et al., 2009; 
Logan et al., 2007; Sliwinski et al., 2017). There is also metal-air, sodium-sulfur, zinc-bromin 
types however they don’t have power density as much as lithium ones (DC, 2001; Sliwinski et 
al., 2017).   

Solar cells convert electromagnetic radiation to electrical energy with light sensitive diodes 
(Griffis et al., 2009; Paper et al., 2014). They generally locate on top of the wings (Paper et al., 
2014). There is a disadvantage because of the dependence of sun light for creating electrical 
energy which is not possible at night or bad weather conditions (DC, 2001; Griffis et al., 2009; 
Paper et al., 2014).

Super capacitors are based on store energy with the electrical field. They have better energy 
density than conventional capacitors. They could be used as supportive component on hybrid 
systems. They have specifications that no moving parts inside, silent operation and light weight 
which considered as advantages of them (Griffis et al., 2009).

Fuel cells create electrical energy with chemical reaction which is used hydrogen and oxygen 
as a fuel. There is no moving parts or emission while creating energy on it. Some models for 
fuel cells are listed as phosphoric acid fuel cell (PAFC), molten carbonate fuel cell (MCFC), 
solid oxide fuel cell (SOFC), proton Exchange membrane fuel cell (PEMFC) (Bayrak et al., 
2020; DC, 2001; Griffis et al., 2009; Pan et al., 2019; Romeo et al., 2007; Sliwinski et al., 2017; 
Wang et al., 2020). Fuel cells have some disadvantages and these could be listed as cost, have 
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a pressure parts, complex structure, sensitive for contaminated fuel, needs to hydrogen source
(González-Espasandín et al., 2014; Griffis et al., 2009; Wang et al., 2020). 

CONCLUSION

Aviation and using aircrafts in casual life are become popular and looks that will continue their 
popularity following days. As a result of that interest, some cases which effects other related 
fields in life should be considered. Negative environmental factors that arise with fossil fuels 
used in aircraft as well as in all transportation vehicles have led to the search for alternative 
energy sources that can be used instead. In this perspective, electrical energy is found 
appropriate for this purpose. MEA and AEA concepts, which are currently ongoing in the field 
of aviation, also support these studies. Studies carried out in this context, including electrical 
drive systems, have gained popularity. A study area has been created by integrating these 
concepts in UAVs, which is another popular subject. In this study, the existing systems are 
mentioned and the technologies used are explained. Studies on existing technologies are 
progressing and constantly updated with technological developments in related fields.

REFERENCES

Adamski, M. (2018). Analysis of propulsion systems of unmanned aerial vehicles. Journal of 
Marine Engineering and Technology, 16(4), 291–297. 
https://doi.org/10.1080/20464177.2017.1383337 

Arabul, A. Y., & Kaynak, B. (2021). Sizing , Design and Analysis of Fixed Wing Unmanned 
Aerial Vehicle ’ s Wing. 6th International Mardin Artuklu Scientific Researches 
Conference, 74–81.

Bayrak, Z. U., Kaya, U., & Oksuztepe, E. (2020). Investigation of PEMFC performance for 
cruising hybrid powered fixed-wing electric UAV in different temperatures. 
International Journal of Hydrogen Energy, 45(11), 7036–7045. 
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.12.214 

Bogusz, P., Korkosz, M., Powrózek, A., Prokop, J., & Wygonik, P. (2015a). An analysis of 
operation of brushless DC machine used in unmanned aerial vehicle hybrid drive. 2015 
International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2015 - 
Proceedings, 402–408. https://doi.org/10.1109/EDPE.2015.7325328 

Bogusz, P., Korkosz, M., Powrózek, A., Prokop, J., & Wygonik, P. (2015b). An analysis of 
properties of the BLDC motor for unmanned aerial vehicle hybrid drive. 2015 
International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2015 - 
Proceedings, 458–464. https://doi.org/10.1109/EDPE.2015.7325338 

Bojoi, R., Boggero, L., Comino, S., Fioriti, M., Tenconi, A., & Vaschetto, S. (2018). 
Multiphase Drives for Hybrid-Electric Propulsion in Light Aircrafts: a Viable Solution. 
2018 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and 
Motion (SPEEDAM), 613–619. https://doi.org/10.1109/SPEEDAM.2018.8445241 

BP. (2020). Statistical Review of World Energy globally consistent data on world energy 
markets . and authoritative publications in the field of energy The Statistical Review 
world of World Energy and data on world energy markets from is The Review has been 
providing. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-
full-report.pdf 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 21 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Brelje, B. J., & Martins, J. R. R. A. (2019). Electric, hybrid, and turboelectric fixed-wing 
aircraft: A review of concepts, models, and design approaches. Progress in Aerospace 
Sciences, 104(June 2018), 1–19. https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2018.06.004 

Capata, R., Marino, L., & Sciubba, E. (2013). A hybrid propulsion system for a high-
endurance uav: Configuration selection, aerodynamic study, and gas turbine bench tests. 
Journal of Unmanned Vehicle Systems, 2(1), 16–35. https://doi.org/10.1139/juvs-2013-
0005

Classification of the Unmanned Aerial Systems | GEOG 892: Unmanned Aerial Systems.
(n.d.). Retrieved May 30, 2021, from https://www.e-education.psu.edu/geog892/node/5 

ÇOBAN, S., & OKTAY, T. (2018). Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) According to Engine 
Type. Journal of Aviation, 2(2), 177–184. https://doi.org/10.30518/jav.461116 

DC, O. O. T. S. O. D. W. (2001). Unmanned Aerial Vehicles Roadmap 2000-2025. In Office 
of the Secretary of Defense 1000 Defense Pentagon.
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a391358.pdf 

Dibya Kanti Golui. (2020). Environmental Impact of the Aviation Industry. In Technical 
Report (Issue January). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32346.49609

Dixon, R., Gifford, N., Sewell, C., & Spalton, M. C. (1999). Reliable electrical actuation 
systems. IEE Colloquium (Digest), 180, 23–38. 

Endresen, O., Eide, M., Dalsoren, S., Isaksen, I. S., & Sorgard, E. (2008). The Environmental 
Impacts of Increased International Maritime Shipping. Global Forum on Transport and 
Environment in a Globalising World, November, 1–43. 

FAA. (2015). Office of Environment and Energy January 2015. January.

Facts & figures. (n.d.). Retrieved February 2, 2022, from https://www.atag.org/facts-
figures.html 

Fugaro, F., Palmieri, M., Cascella, G. L., & Cupertino, F. (2018). Aeronautical hybrid 
propulsion for More Electric Aircraft: A case of study. 2018 110th AEIT International 
Annual Conference, AEIT 2018. https://doi.org/10.23919/AEIT.2018.8577401 

Glassock, R., Hung, J. Y., Gonzalez, L. F., & Walker, R. A. (2008). Design, modelling and 
measurement of a hybrid powerplant for unmanned aerial systems. Australian Journal of 
Mechanical Engineering, 6(2), 69–78. https://doi.org/10.1080/14484846.2008.11464559 

González-Espasandín, Ó., Leo, T. J., Navarro-Arévalo, E., Chung, .-M, & Yamamoto, M. 
(2014). Fuel Cells: A Real Option for Unmanned Aerial Vehicles Propulsion.
https://doi.org/10.1155/2014/497642 

Griffis, C., Wilson, T., Schneider, J., & Pierpont, P. (2009). Unmanned Aircraft System 
Propulsion Systems Technology Survey. Air Traffic Organization, NextGen & 
Operations Planning, Office of Research and Technology Development. 
https://commons.erau.edu/publication/72 

Guzzella, L., & Sciarretta, A. (2013). Vehicle propulsion systems: Introduction to modeling 
and optimization. In Vehicle Propulsion Systems: Introduction to Modeling and 
Optimization (Vol. 9783642359). https://doi.org/10.1007/978-3-642-35913-2 

Hung, J. Y., & Gonzalez, L. F. (2012). On parallel hybrid-electric propulsion system for 
unmanned aerial vehicles. Progress in Aerospace Sciences, 51, 1–17. 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 22 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2011.12.001 

IATA. (2019). Regional Profit Performance.

ICAO. (n.d.). No Title. https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/aircraft-engine-
emissions.aspx

International Air Transport Association. (2021). Annual Review 2021 | IATA. Iata, 1–43. 
https://www.ilga-europe.org/annualreview/2021 

Knowles, K., Karunarathne, L., & Economou, J. T. (2010). Model based power and energy 
management system for PEM fuel cell/ LI-Ion battery driven propulsion system. 5th IET 
International Conference on Power Electronics, Machines and Drives (PEMD 2010), 1,
18–18. https://doi.org/10.1049/cp.2010.0088 

Leylekian, L., Lebrun, M., & Lempereur, P. (2014). An Overview of Aircraft Noise 
Reduction Technologies. AerospaceLab, 1(7), 1–15. 

Lindahl, P., Moog, E., & Shaw, S. R. (2012). Simulation, design, and validation of an UAV 
SOFC propulsion system. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,
48(3), 2582–2593. https://doi.org/10.1109/TAES.2012.6237610 

Logan, M., Chu, J., Motter, M., Carter, D., Ol, M., & Zeune, C. (2007). Small UAV Research 
and Evolution in Long Endurance Electric Powered Vehicles. AIAA Infotech@Aerospace 
2007 Conference and Exhibit, 1, 201–207. https://doi.org/10.2514/6.2007-2730 

Mahashabde, A., Wolfe, P., Ashok, A., Dorbian, C., He, Q., Fan, A., Lukachko, S., 
Mozdzanowska, A., Wollersheim, C., Barrett, S. R. H., Locke, M., & Waitz, I. A. 
(2011). Assessing the environmental impacts of aircraft noise and emissions. Progress in 
Aerospace Sciences, 47(1), 15–52. https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2010.04.003 

McCaskey, K. (2015). Unmanned Aerial Systems. In Military Strategy, Joint Operations, and 
Airpower (Issue 2014, pp. 236–244). Georgetown University Press. 
https://doi.org/10.2307/j.ctv7cjw3j.29 

Mohamed, M. K., Patra, S., & Lanzon, A. (2011). Designing Electric Propulsion Systems for 
UAVs. 12th Annual Conference on Towards Autonomous Robotic Systems, TAROS 2011 
- Sheffield, 6856 LNAI(August), 388–389. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23232-
9_41

Pan, Z. F., An, L., & Wen, C. Y. (2019). Recent advances in fuel cells based propulsion 
systems for unmanned aerial vehicles. Applied Energy, 240(February), 473–485. 
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.02.079 

Paper, C., Universidade, P. G., & Interior, B. (2014). Long Endurance Electric UAV for 
Civilian Surveillance Missions. 29th Congress of the International Council of the 
Aeronautical Science, September. 

Pels, E. (2008). The Environmental Impacts of Increased International Air Transport. Global 
Forum on Transport and Environment in a Globalising World, November, 1–43. 

Propulsion, C., Systems, E., Aviation, C., Emissions, C., Board, S. E., Engineering, D., 
Sciences, P., & Academies, N. (2016). Commercial Aircraft Propulsion and Energy 
Systems Research. In Commercial Aircraft Propulsion and Energy Systems Research: 
Reducing Global Carbon Emissions. National Academies Press.
https://doi.org/10.17226/23490 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 23 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Provost, M. J. (2002). The more electric aero-engine: A General Overview From An Engine 
Manufacturer. Power Electronics, Machines and Drives, 246–251. 

Romeo, G., Moraglio, I., & Novarese, C. (2007). ENFICA-FC: Preliminary Survey &amp; 
Design of 2-Seat Aircraft Powered by Fuel Cells Electric Propulsion. 7th AIAA ATIO 
Conf, 2nd CEIAT Int’l Conf on Innov and Integr in Aero Sciences,17th LTA Systems 
Tech Conf; Followed by 2nd TEOS Forum, 1(September), 602–616. 
https://doi.org/10.2514/6.2007-7754 

Rosero, J. A., Ortega, J. A., Aldabas, E., & Romeral, L. (2007). Moving towards a more 
electric aircraft. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 22(3), 3–9.
https://doi.org/10.1109/MAES.2007.340500 

Sarlioglu, B., & Morris, C. T. (2015). More Electric Aircraft: Review, Challenges, and 
Opportunities for Commercial Transport Aircraft. IEEE Transactions on Transportation 
Electrification, 1(1), 54–64. https://doi.org/10.1109/TTE.2015.2426499 

Schömann, J. (2014). Hybrid-electric propulsion systems for small unmanned aircraft 
[Universitätsbibliothek der Technischen Universität München]. In Fakultät für 
Maschinenwesen. https://nbn-resolving.org/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-
20141010-1183222-0-8 

Sehra, A. K., & Whitlow, W. (2004). Propulsion and power for 21st century aviation. 
Progress in Aerospace Sciences, 40(4–5), 199–235. 
https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2004.06.003 

Singhal, G., Bansod, B., & Mathew, L. (2018). Unmanned Aerial Vehicle Classification , 
Applications and Challeng Preprint, November, 1–19. 
https://doi.org/10.20944/preprints201811.0601.v1 

Sliwinski, J., Gardi, A., Marino, M., & Sabatini, R. (2017). Hybrid-electric propulsion 
integration in unmanned aircraft. Energy, 140, 1407–1416. 
https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.05.183 

Solomon, O., & Famouri, P. (2006). Dynamic performance of a permanent magnet brushless 
DC motor for UAV electric propulsion system - Part i. IECON Proceedings (Industrial 
Electronics Conference), 1400–1405. https://doi.org/10.1109/IECON.2006.347808 

Valavanis, K. P., & Vachtsevanos, G. J. (2015). Handbook of unmanned aerial vehicles. In 
Handbook of Unmanned Aerial Vehicles. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9707-1 

Wang, B., Zhao, D., Li, W., Wang, Z., Huang, Y., You, Y., & Becker, S. (2020). Current 
technologies and challenges of applying fuel cell hybrid propulsion systems in 
unmanned aerial vehicles. Progress in Aerospace Sciences, 116(April), 100620. 
https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2020.100620 

Wheeler, P. (2016). Technology for the more and all electric aircraft of the future. 2016 IEEE 
International Conference on Automatica, ICA-ACCA 2016, 1–5.
https://doi.org/10.1109/ICA-ACCA.2016.7778519 

XIE, Y., SAVVARISAL, A., TSOURDOS, A., ZHANG, D., & GU, J. (2021). Review of 
hybrid electric powered aircraft, its conceptual design and energy management 
methodologies. Chinese Journal of Aeronautics, 34(4), 432–450. 
https://doi.org/10.1016/j.cja.2020.07.017 

Yezeguelian, A., & Isikveren, A. T. (2020). Methods to improve UAV performance using 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 24 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



hybrid-electric architectures. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 92(5), 
685–700. https://doi.org/10.1108/AEAT-11-2019-0227 

Yun, J., Cho, S., cong Liu, H., Lee, H.-W., & Lee, J. (2015). Design of electromagnetic field 
of permanent magnet generator for VTOL series-hybrid UAV. 2015 18th International 
Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 83–86. 
https://doi.org/10.1109/ICEMS.2015.7385004 

Zhang, H., Saudemont, C., Robyns, B., & Petit, M. (2008). Comparison of technical features 
between a More Electric Aircraft and a Hybrid Electric Vehicle. 2008 IEEE Vehicle 
Power and Propulsion Conference, 1–6. https://doi.org/10.1109/VPPC.2008.4677663 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 25 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



BETONARME BİR BİNANIN 2007 VE 2018 DEPREM YÖNETMELİKLERİNE 
GÖRE ANALİZİNDE ZEMİN PARAMERETRELERİNİN DEĞİŞİMİNİN 

İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE CHANGE OF THE SOİL PARAMETERS IN ANALYSIS OF 
A REINFORCED CONCRETE BUILDING ACCORDING TO 2007 AND 2018 

EARTHQUAKE REGULATIONS

Arş. Gör. Zehra ERTOSUN KARABULUT

Muş Alparslan Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Merkez, Muş.

ORCID NO: https://orcid.org/ 0000 0002 3397 6443 

ÖZET
Ülkemiz aktif deprem kuşakları üzerinde yer almaktadır. Her deprem sonrası ülkemizde 
birçok can ve mal kaybı meydana gelmektedir. Deprem yönetmeliklerinin değişimi ile bu can 
ve mal kaybı en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Deprem sırasında zemin tabakalarının nasıl 
davranacağının sayısal yöntemlerle belirlenmesindeki en önemli adımlar, zemin 
tabakalarındaki jeofizik ve jeolojik özelliklerinin hem laboratuvar hem de arazi deneyleriyle 
belirlenmesidir. Zemin için gerekli olan deneylere bakılmadan başlanılan binalarda bazı 
durumlarda zemin iyileştirme maliyeti bina maliyetinden bile fazla olabilmektedir. Artan 
proje firmaları, yapı denetim firmalarının işlerine gereken önemi vermemesi ve yanlış verilen 
zemin etüt raporları gibi sebeplerle birçok konut depreme dayanıksız bir halde inşa 
edilmektedir. Özellikle zemin etüt raporu hazırlamaya gerek duyulmadan komşu binaların 
zemin etüt raporları kullanılarak oluşturulan projeler birçok insanın hayatını tehlikeye 
atmaktadır. Oysaki zemin bir yerden bir yere ani bir şekilde değişiklik gösteren bir 
parametredir. Bu çalışmada 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 
Yönetmeliği ve 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliklerine göre betonarme bir binada 
zemin sınıfı, zemin yatak katsayısı, zemin emniyet gerilmesi ve deprem bölgesi parametreleri 
kullanılarak bir bilgisayar programıyla analiz yapılmış ve oluşan analiz sonuçlarına göre kaba 
inşaat maliyet karşılaştırması yapılmıştır. Betonarme binada yapılan analizler sonucunda 
beton miktarında deprem bölgesi ve zemin sınıfı değiştikçe maliyet farklarının oluştuğu 
gözlemlenmektedir. Donatı miktar ve maliyetinde ciddi oynamalar olduğu 
gözlemlenmektedir. Özellikle 1. derece deprem bölgesinde Z4 zemin sınıfı ile ZE zemin sınıfı 
arasında ciddi farklar oluşmaktadır. ZE zemin sınıfında çok fazla miktarda donatı kullanıldığı, 
2018 deprem yönetmeliğinde zemin sınıfları ve deprem bölgelerinde kullanılan donatıda daha 
güvenilir tarafta kalındığı gözlemlenmektedir.  Zemin sınıfı kötüleştikçe ve deprem bölgesi 
değiştikçe radye temel kalınlığında, kiriş ve kolon boyutlarında değişiklikler olduğu 
görülmektedir. Toplam donatı miktarına bakıldığında zemin sınıfı kötüleştikçe her deprem 
bölgesi için donatı miktarının sürekli arttığı gözlemlenmektedir 
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Anahtar kelimeler: Deprem, maliyet, zemin parametreleri

ABSTRACT

Our country is located on an active seismic belt. In our country, many lives and property 
losses occur after each earthquake. With the change of earthquake regulation, this loss of life 
and property is tried to be minimized. The most important step in determining how the soil 
layers will behave during an earthquake by numerical methods is to determine the geophysical 
and geological properties of the soil layers by both laboratory and field experiments. In some 
cases, the cost of soil improvement in buildings started without taking into account the 
necessary tests for the ground may be even more than the cost of the building. Due to the 
increase in the number of project companies, the fact that the building inspection companies 
do not give due importance to their work, and the ground survey reports are given incorrectly, 
many houses are not built as earthquake resistant. In particular, the projects created without 
the need to prepare ground survey reports and ground survey reports of neighboring buildings 
endanger the lives of many people. But the ground is a parameter that changes abruptly from 
place to place. In this study, analyzes were made using a computer program using the soil 
class, soil bearing coefficient, soil safety stress and earthquake zone parameters according to 
the 2007 Regulation on Buildings to be Constructed in Earthquake Zones and the 2018 
Turkish Building Earthquake Code. According to the results of the analysis, the amount of 
concrete and the cost of rough construction were compared. As a result of the analyzes made 
in the reinforced concrete building, it has been observed that there are cost differences in the 
amount of concrete as the earthquake zone and ground class change. It is seen that there are 
serious fluctuations in the amount and cost of reinforcement. Especially in the 1st degree 
earthquake zone, there are serious differences between the Z4 soil class and the ZE soil class. 
It is seen that a large amount of reinforcement is used in the ZE soil class, and the 
reinforcement used in the ground classes and earthquake zones in the 2018 earthquake code is 
on the more reliable side. As the soil class deteriorates and the earthquake zone changes, it is 
observed that there are changes in the raft foundation thickness, beam and column 
dimensions. Considering the total amount of reinforcement, it is seen that the amount of 
reinforcement increases continuously for each earthquake zone as the soil class deteriorates. 

Keywords: Earthquake, cost, ground parameters.
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GİRİŞ
Türkiye, Avrasya, Anadolu, Afrika ve Arap plakaları üstünde yer almaktadır. Akdeniz 
Deprem Kuşağı üstünde bulunan Türkiye, Avrasya ve Afrika plakalarının çarpışmalarından 
meydana gelen yanal ve düşey atılımlı fay hareketlerini içermektedir (Uzun, 2014). Tektonik 
levha yapılanması sonucu ortaya çıkan üç temel oluşum, yani Kuzey Anadolu Fay Zonu, 
Doğu Anadolu Fay Zonu ve Batı Anadolu Gerilme Yapısı ile Türkiye’de oluşan sismik 
aktiviteler kontrol edilmektedir (Uzun, 2014). Türkiye bahsedilenlerden de anlaşılacağı üzere 
aktif fayların yer aldığı, sismik hareketlerin her zaman var olduğu bir deprem ülkesidir. Bu 
nedenle depremlere yönelik çalışmalar yapılıp belli standartlar oluşturularak inşaatlar 
yapılmaktadır. Bu amaçla deprem yönetmelikleri oluşturulmaktadır. Deprem 
Yönetmeliklerinin amacı, yapıya ait taşıyıcı sistemin bütün yatay ve düşey yüklerini yapının 
en tepe noktasından temel zeminine kadar aktarmasını sağlamaktır (Öztürk, 2009). Bu amaç 
doğrultusunda deprem yönetmelikleri yapının kararlılık, rijitlik ve yeterli dayanımı sağlaması 
için gerekli hesap ve kuralları dikkate alarak oluşturulmaktadır (Öztürk, 2009). Deprem 
yönetmelikleri oluşturuldukları tarihe kadar olan süredeki teorik çalışma ve araştırmalardan, 
mevcut olan yapıların yapıldıkları uygulamalarda edinilen tecrübelerden ve depremler 
sonrasında yapılan incelemeler, bulgular, neyin yanlış veya doğru yapıldığına dair konuşulan 
tartışmalardan elde edilen sonuçlara göre hazırlanmaktadır (Yanık, 2008).

Aktif deprem kuşağında bulunan ülkemizde deprem, kendini hiç unutturmamış belli aralıklara 
ülkemizde kendini göstermiş ve çok fazla can ve mal kaybına neden olmuştur. Ülkemizde ilk 
defa depremlere karşı önlem alma ihtiyacı 26 Aralık 1939 tarihinde meydana gelen Erzincan 
depreminden sonra gerçekleşmiştir (Öztürk, 2009). Yurt dışında deprem konusunda yapılan 
çalışmalar incelenmiş, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerdeki 
incelemeler sonucunda bu konuda ülkemizde bir ilk olarak İtalya’da kullanılan “Zelzele 
Mıntıkalarında Yapılacak İnşaata Ait İtalyan Yapı Talimatnamesi” 1940 yılında yürürlüğe 
girmiştir. 20 Nisan 1942 Niksar-Erbaa, 20 Haziran 1943 Adapazarı-Hendek, 26 Kasım 1943 
Tosya-Lâdik ve 1 Şubat 1944 Bolu-Gerede depremleri sonrasında can ve mal kayıplarının çok 
fazla olmasından sonra 1944 yılında “Yer Sarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler 
Hakkında Kanun” çıkarılıp, yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun ilk yasal düzenleme olarak 
bilinmekte ve ülkemizde deprem riskini belirleme ve depremin vermiş olduğu zararlarının 
azaltılması konularında yön gösterici bir kaynak olmuştur. Kanun gereğince Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ellerinde var olan bilgi, inceleme, araştırma ve 
verilerden faydalanarak 1945 yılında ilk resmi Deprem Bölgesi Haritasını hazırlamıştır. 
Mühendislik alanında gelişmeler, tektonik ve sismotektonik inceleme, bulgu ve deprem 
kayıtlarının artması gibi sebepler doğrultusunda bu harita sırasıyla 1947, 1963, 1972 ve 1996 
yıllarında yenilenerek Bakanlar Kurulu kararları ile yürürlüğe girmiştir. Bu gelişmeler 
sonucunda 1940 yılında çıkarılan “Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak İnşaata Ait İtalyan Yapı 
Talimatnamesi”nden günümüze kadar geçen zaman içinde 1947, 1949, 1953, 1961, 1968, 
1975, 1997 ve 2007, 2018 yıllarında dünya ve ülkemizde gelişen ihtiyaçlara istinaden Deprem 
Yönetmelikleri güncellenerek yürürlüğe girmiştir (Çizelge 1.1).
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Çizelge 1. 1. Türkiye’de şimdiye kadar uygulanan yönetmelikler.

Tarih Yönetmelik İsmi
1940 Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak İnşaata Ait İtalyan Yapı Talimatnamesi
1944 Zelzele Mıntıkalarında Muvakkat Yapı Talimatnamesi
1949 Türkiye Yer Sarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği

1953 Yer Sarsıntısı Bölgelerinde Yapılacak Hakkında Yönetmelik

1961 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

1968 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

1997 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

 

Depremler oluştuktan sonra, deprem odağından çıkan dalgalar, yüzeye doğru ulaşırken ortam 
boyunca kırılır ve yansımalar gerçekleşerek yeryüzüne ulaşırlar. Deprem dalgaları ortam 
boyunca yayılırken içinden yol aldıkları tabakalar arasındaki iç direnç farklılıkları sebebiyle 
genlikleri değişir. Genlik değişimine bağlı olarak deprem hareketinin şiddeti, süresi ve 
periyodunda artışlar görülmektedir (Çaycı, 2016). Deprem sırasında gevşek ve sıkışmamış 
zeminler, zemin hakim titreşim periyotlarını büyüterek deprem hareketi boyunca depremin 
yıkıcı etkisini artırırlar (Şekil 1.1). Sonuç olarak, deprem sırasında bu tür gevşek ve 
sıkışmamış zeminler üzerindeki binalarda depremin yıkıcı etkisi, diğerlerinden birkaç kat 
daha büyük olmaktadır. Marmara bölgesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde, İzmit ilçesinin 12 
km güneydoğusunda Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde moment büyüklüğü Mw: 7.4 olan 
büyük bir hasara yol açan bir deprem meydana gelmiştir. Araştırmalara göre Marmara 
depreminde, kentin üst yani tepelik kısımlarını oluşturan ana kaya üzerine oturan binalarda 
hasar yok denecek kadar azken, holosen yaşlı alüvyon çökel zeminler üzerindeki yapılardaki 
hasarın %50 seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir (Çınar, 2015). Tüm bu sebeplerden yola 
çıkılarak zemin ve deprem parametrelerinin birbirini etkilediği ortaya çıkmakta ve tüm 
yönetmeliklerde ele alınması gerekliliği sonucuna varılabilir. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe 
giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde depreme dayanıklı yapı tasarımı için gerekli olan 
tasarım ivme spektrumu, yerel zemin koşulları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 

 

Şekil 1.1. Ana kaya ve yüzeyde deprem ivmesinin değişimi.
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Ülkemizde her geçen gün inşaat sektörü genişlemekte, özellikle konut yapımında hızlı bir 
ilerleme gerçekleşmektedir. Artan proje firmaları, yapı denetim firmalarının işlerine gereken 
önemi vermemesi ve yanlış verilen zemin etüt raporları gibi sebeplerle birçok konut depreme 
dayanıksız bir halde inşa edilmektedir. Özellikle zemin etüt raporu hazırlamaya gerek 
duyulmadan komşu binaların zemin etüt raporları kullanılarak oluşturulan projeler birçok 
insanın hayatını tehlikeye atmaktadır. Oysaki zemin bir yerden bir yere ani bir şekilde 
değişiklik gösteren bir parametredir. Bunun farkında olmadan rastgele zemin parametrelerine 
göre yapılan binalarda komşu binalara göre daha fazla oturmalar olabilmekte, zemin 
iyileştirmesi yapılması gerekirken yapılmamakta, sıvılaşma riskine karşı herhangi bir önlem 
alınamamaktadır. Bu çalışmadaki amaç, bina tasarımında bu kadar etkili olan konuları ele 
alarak 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliği ve 2018 Türkiye 
Bina Deprem Yönetmeliklerine 5 katlı betonarme bir binanın zemin sınıfı, zemin yatak 
katsayısı, zemin emniyet gerilmesi ve deprem bölgesi parametreleri kullanılarak bir bilgisayar 
programıyla analiz etmek ve oluşan analiz sonuçlarına göre maliyet karşılaştırması yapmaktır.

ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Ülkemizde değişen yönetmeliklerin yapılarda metraj ve maliyet açısından nasıl değişkenlik 
gösterdiğini belirlemek amacıyla 5 katlı betonarme bir model kurulacaktır. Daha sonra 
İdeCAD statik analiz bilgisayar programıyla tasarlanacak olan modelin 2007 ve 2018 Deprem 
Yönetmeliklerine göre analizleri yapılacaktır. 2007 ve 2018 deprem yönetmeliklerinde 
tasarım ve analiz aşamalarında ne gibi değişiklikler olacağı ele alınıp karşılaştırmalar 
yapılacaktır. Ayrıca 2007 ve 2018 Deprem Yönetmeliklerine göre zemin sınıfı, zemin yatak 
katsayısı, zemin emniyet taşıma gücü ve deprem bölgesi parametreleri değiştirilerek 
programda analiz yapılıp kaba inşaat metrajı karşılaştırmaları yapılacaktır. Hesaplanan 
metrajlara göre günümüz fiyatlarına göre maliyet hesabı yapılacaktır. Poz tarifleri ve birim 
fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı 2022 güncel fiyatlarından alınacaktır. 
Değişen yönetmeliklere göre maliyetin ne oranda değiştiği grafik ve tablolarla verilecektir. 
Birçok teknik personelin yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliğine hakim olmayışı insan 
hayatını tehlikeye sokacak tasarımlar yapılmasına yol açabilecek ve maliyeti de olumsuz 
yönde değiştirecektir. Hazırlanan tez aşamasında 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren 2018 
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin hayata geçirilmesiyle maliyette nasıl bir artış ya da 
azalış olduğu tespit edilerek günümüzde deprem yönetmeliğinin kullanımı için bir öngörü 
oluşturulmaya çalışılacaktır.

İdeCAD programıyla oluşturulmuş 5 katlı betonarme bina, kolon ve kirişlerden oluşan 
çerçeve sistemden oluşmaktadır. 2018 Deprem Yönetmeliği ve 2007 Deprem Yönetmelikleri 
dikkate alınarak yapılan analizlerde zemin sınıflarına bağlı olarak zemin yatak katsayısı ve 
zemin taşıma gücü seçilerek analizlerde kullanılmaktadır (Çizelge 1.2, Çizelge 1.3).  Zemin 
yatak katsayıları belirlenirken Bowles tarafından 1996 yılında hazırlanan tablo dikkate 
alınmaktadır (Çizelge 1.2). Zemin taşıma gücü ise Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER’in zemin 
emniyet gerilmesinin belirlenmesi adlı 15-16 Kasım 1991 yılında yaptığı sempozyumdan 
alınmaktadır (Çizelge 1.3).
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Çizelge 1.2. Zemin cinsine bağlı zemin yatak katsayıları

Zemin Cinsi                                                  Ks (kN/m3)
Gevşek kum                                                  4800-16000
Orta sıkılıkta kum                                         9600-80000
Sıkı kum                                                        64000-128000
Killi orta sıkılıkta kum                                  32000-80000
Siltli orta sıkılıkta kum                                 24000-48000
Killi zeminler:
qa<200 kPa              12000-24000
200<qa<800 kPa                                            24000-48000
qa>800 kPa                                                     >48000

Çizelge 1.3. Zemin cinsine bağlı zemin taşıma güçleri

Zemin Cinsi                                                  qemin (t/m2)
Sağlam kayaç                                                >100
Sıkı çakıl / sıkı çakıl ve kum                        >60  
Orta sıkı çakıl / orta sıkı çakıl ve kum          20-60
Sıkı kum                                                        >30
Orta sıkı kum                                                10-30
Gevşek kum                                                  <10
Çok sert taşlı kil                                            30-60
Sert kil                                                          15-30
Orta sert kil                             7.5-15
Yumuşak kil                                                  <7.5

2018 Deprem Yönetmeliği ve 2007 Deprem Yönetmeliğinde yer alan zemin sınıfları Çizelge 
1.4 ve Çizelge 1.5 ve Çizelge 1.6’ da yer almaktadır. Bu zemin sınıfları kullanılarak 
oluşturulan analizlerde, analiz sonuçlarının hata vermesi durumunda kolon ve kiriş boyutları 
ya da radye temel kalınlıkları değiştirilerek analiz yapılmaktadır. 

Çizelge 1.4. 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre zemin grupları

Zemin Grubu                                         Zemin Grubu Tanımı
1. Masif volkanik kayaçlar ve ayrışmamış sağlam

metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul     
(A)                                                         kayaçlar 

2. Çok sıkı kum, çakıl…….
3. Sert kil ve siltli kil…….                                                  
1. Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik

kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan
(B)                                           ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2. Sıkı kum, çakıl……
3. Çok katı kil ve siltli kil
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1. Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok  
ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu

(C)                                                         tortul kayaçlar….
2. Orta sıkı kum, çakıl…..
3. Katı kil ve siltli kil
1. Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu                    

yumuşak, kalın alüvyon tabakaları…..
(D)                                                     2. Gevşek kum…..

3. Yumuşak kil, siltli kil…..

Çizelge 1.5. 2007 Deprem Yönetmeliğine göre yerel zemin sınıfları

Yerel Zemin Sınıfı                                  Açıklaması

Z1                                                            (A) grubu zeminler
h1 ≤ 15 m olan (B) grubu zeminler

Z2 h1 > 15 m olan (B) grubu zeminler
h1 ≤ 15 m olan (C) grubu zeminler

Z3                                                            15 m <  h1 < 50 m olan (C) grubu zeminler
h1 ≤ 10 m olan (D) grubu zeminler

Z4                                                            h1 > 50 m olan (C) grubu zeminler
h1 > 10 m olan (D) grubu zeminler

Çizelge 1.6. 2018 Deprem Yönetmeliğine göre yerel zemin sınıfları

Yerel Zemin Sınıfı                                  Açıklaması

ZA                                                            Sağlam, sert kayalar

ZB                                                            Az ayrışmış, orta sağlam kayalar

ZC                                                            Çok sıkı kum, çakıl ve sert kil tabakası veya

ayrışmış, çok çatlaklı zayıf kayalar

ZD                                                            Orta sıkı-sıkı kum, çakıl veya çok katlı kil

Tabakaları

ZE                                                            Gevşek kum, çakıl veya yumuşak-katı kil

tabakaları veya toplamda 3 metreden daha

kalın yumuşak kil tabakası

 

Yapılan çalışmada 5 katlı binanın üç boyutlu görünümü Şekil 1.2 ‘de yer almaktadır. Bu 
çalışmada deprem bölgeleri dikkate alınarak, dört farklı deprem bölgesi için 2018 ve 2007 
Deprem Yönetmeliklerine göre İdeCAD statik analiz programında çalışmalar yapılmakta ve 
metraj sonuçları ele alınarak miktar ve maliyet karşılaştırılması yapılmaktadır. Maliyet 
karşılaştırılması yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu 2022 güncel 
poz fiyatları kullanılmaktadır. Poz numaraları ve açıklamaları Çizelge 1.7’ de verilmektedir.
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Şekil 1.2. 5 Katlı betonarme binanın üç boyutlu görünümü.

 

Maliyet karşılaştırılması yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu 2021
güncel poz fiyatları kullanılmaktadır. Poz numaraları ve açıklamaları Çizelge 1.7’ 
deverilmektedir.

Çizelge 1.7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göre kullanılan poz tarifleri

Poz No Açıklaması Birimi Birim Fiyatı (₺)

15.150.1005

Beton santralinde üretilen veya 
satın alınan ve beton pompasıyla 
basılan C25/30 basınç 
dayanımında, gri renkte, normal 
hazır beton dökülmesi (beton nakli 
dahil)

m3 281.94 ₺

Y.23.014
Ø8-Ø12 mm nervürlü beton çelik 
çubuğu, çubukların kesilmesi, 
bükülmesi ve yerine konulması

Ton 7,415.10 ₺

Y.23.015
Ø14-Ø28 mm nervürlü beton çelik 
çubuğu, çubukların kesilmesi, 
bükülmesi ve yerine konulması

Ton 7,354.10 ₺
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Ele alınan 5 katlı betonarme bina 2018 Deprem Yönetmeliğinde yer alan ZA, ZB, ZC, ZD ve
ZE zemin sınıfları ile 2007 Deprem Yönetmeliğinde yer alan Z1, Z2, Z3, Z4 zemin sınıflarına 
uygun yatak katsayıları ve zemin taşıma güçleri eşleştirilerek analizler yapılmaktadır. Yapılan 
analizlerde beton miktarı, kalıp miktarı ve toplam donatı miktarına bakılmakta ve maliyet 
karşılaştırılması yapılmaktadır. 

 

Şekil 1.3. 5 katlı betonarme binada 1. derece deprem bölgesi için 2018 Deprem 
Yönetmeliğine göre beton miktarı 

 
Şekil 1.4. 5 katlı bina için 2007 Deprem Yönetmeliğine göre 1. Derece deprem bölgesine ait 

beton miktarı

 

Şekil 1.5. 5 katlı bina için 2018 Deprem Yönetmeliğine göre 1. derece deprem bölgesine ait 
beton maliyetleri.
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Şekil 1.6. 5 katlı bina için 2007 Deprem Yönetmeliğine göre 1. derece deprem bölgesine ait 

beton maliyetleri.

2018 ve 2007 Deprem Yönetmeliklerine göre 1. derece deprem bölgesi için analizleri yapılan 
beş katlı binada beton miktarının zemin sınıfı kötüleştikçe arttığı gözlemlenmektedir. Nedeni 
ise zemin sınıfının kötüleşmesiyle binada değişen kolon boyutu ve radye temel kalınlığının 
değişmesidir. En büyük artış en kötü zeminde meydana gelmektedir. 2018 ve 2007 Deprem 
Yönetmeliklerinin en iyi zeminleri karşılaştırıldığında Z1 zemin sınıfında daha fazla beton 
kullanıldığı, Z1 ve ZA zemin sınıfları arasındaki fiyat farkının çok fazla olmadığı 
gözlemlenmektedir. 2018 ve 2007 Deprem Yönetmeliklerine göre en kötü zeminler 
karşılaştırıldığında ZE zemin sınıfında daha fazla beton kullanıldığı ve Z4 ve ZE zemin 
sınıfları arasındaki farkın kayda değer bir miktar olduğu gözlemlenmektedir. Maliyetlere 
bakıldığında 2018 Deprem Yönetmeliğinde zemin sınıfı faktörü daha etkili olmakta, yapı 
elemanlarının boyutları zemin kötüleştikçe daha fazla oranda artmakta, bu sebeple maliyet de 
artmaktadır. 

 

Şekil 1.7. 5 katlı bina için 2018 Deprem Yönetmeliğine göre 1. derece deprem bölgesine ait 
toplam donatı miktarı.
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Şekil 1.8. 5 katlı bina için 2007 Deprem Yönetmeliğine göre 1. derece deprem bölgesine ait 
toplam donatı miktarı.

 

Şekil 1.9. 5 katlı bina için 2018 Deprem Yönetmeliğine göre 1. derece deprem bölgesine ait 
toplam donatı maliyeti.

 

Şekil 1.10. 5 katlı bina için 2007 Deprem Yönetmeliğine göre 1. derece deprem bölgesine ait 
toplam donatı maliyeti.
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zeminlerde ise 2018 deprem yönetmeliğinde ciddi oranda daha fazla donatı kullanıldığı 
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1.derece deprem bölgesinde 2018 ve 2007 deprem yönetmeliklerine göre toplam maliyet 
karşılaştırılması Şekil 1.11’ de yer almaktadır. 

 

Şekil 1.11. 2018 ve 2007 Deprem Yönetmeliğine göre 5 katlı binanın 1. derece deprem 
bölgesine göre toplam maliyetleri.
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ÖZET

Liderlik organizasyonlar için günden güne önem kazanan bir kavramdır. Çünkü liderlikle 
birlikte organizasyonlarda verimli ve etkin çalışma düzeyi artmaktadır. Ayrıca liderlik 
kavramı, başkalarına yol göstermenin yanında işlerin etkili ve verimli yapılabilmesini 
sağlayan, çalışanların motivasyonunu yükselten ve zamanın etkin kullanımını oluşturan bir 
roldür. Liderlik, uzun yıllar boyunca araştırma konusu olmuş ve bu süreçle birlikte farklı 
tarzlarda liderlikler oluşmuştur. Liderliğin tek bir lider yerine birden fazla liderin söz konusu 
olduğu dağıtımcı liderlik bu tarzlardan biridir. Bu liderlik tarzında liderin sahip olduğu 
etkiden çok insanlar ve içinde bulundukları durumlar arasında oluşan etkileşim rol 
oynamaktadır. Liderliğin dağıtımcı yönüne odaklanılan bu çalışmada “dağıtımcı liderlik” 
alanında yapılan çalışmaların içerik analizi ile incelenmesi amaçlanmaktadır. 2011-2021 
yılları kapsamında gerçekleştirilen araştırmalara Researchgate, Science Direct, PubMed, Web 
of Science, Ulakbim, Dergipark ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanları merkezinden 
ulaşılmıştır. Bu erişim sonrasında toplam 14 makale ve 14 tanesi yüksek lisans 2 tanesi
doktora olmak üzere 16 adet çalışma incelenmiştir. Ayrıca bu platformlarda yayımlanan 
bildiriler örneklem dışında tutulmuştur. İncelemeye dahil edilen çalışmalar yayıncıya göre 
sayısal dağılımları, kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri, hangi sektörde 
gerçekleştirildikleri ve dağıtımcı liderlikle ilişkilendirilen konular kapsamında dağıtımcı 
liderlik başlık altında aranarak nitel veri analiz tekniklerinden biri olarak ele alınan içerik 
analizi metodu ile incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışma sonucunda dağıtımcı liderlik 
kavramının 2016 yılı sonrasında yapılan çalışmalarda daha yoğunlukla incelendiği ve yapılan 
bu araştırmalarda genellikle nicel araştırma yöntemlerinden görüşme ve olgu bilim deseni 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar Türkiye’de en çok eğitim sektöründe 
çalışanlara yönelik yapılırken Türkiye’de sağlık sektörüyle ilgili çalışmalar bulunmamıştır ve 
yurt dışında eğitim sektörünün yanında sağlık sektörü çalışanlara yönelik yapılmıştır. Sonuç 
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olarak dağıtımcı liderlik, liderliğin tek bir kişi tarafından yürütülmesinden ziyade 
organizasyonun diğer paydaşlarına da liderliğin dağıtılmış olmasıdır. Bu liderlik tarzı 
durumsal liderlik yaklaşımı teorisiyle örtüşmektedir ve uygulama süreci duruma göre farklılık 
göstermektedir. Daha çok okullarda uygulanan dağıtımcı liderlik diğer sektörlerde de 
uygulanarak organizasyonlar için birçok avantaj sağlayabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Dağıtımcı Liderlik, İçerik Analizi

ABSTRACT

Leadership is a concept that gains importance day by day for organizations. Because with 
leadership, the level of efficient and effective work in organizations increases. In addition, the 
concept of leadership is a role that, in addition to guiding others, ensures that things can be 
done effectively and efficiently, increases the motivation of employees and creates effective 
use of time. Leadership has been the subject of research for many years and with this process, 
different styles of leadership have been formed. Distributed leadership is one of these types, 
where leadership involves multiple leaders rather than a single leader. In this style of 
leadership, the interaction between people and their situations plays a role rather than the 
influence of the leader. In this study, which focuses on the distributor aspect of leadership, it 
is aimed to examine the studies in the field of "distributor leadership" with content analysis. 
Researches carried out within the scope of 2011-2021 were obtained from researchgate, 
Science Direct, PubMed, Web of Science, Ulakbim, Dergipark and National Thesis Center 
databases center. After this access, a total of 14 articles and 16 thesis were examined, 14 of 
which were master's and 2 of which were doctorates. In addition, the papers published on 
these platforms were excluded from the sample. The studies included in the review were 
examined by the content analysis method, which was considered as one of the qualitative data 
analysis techniques by searching for numerical distributions according to the publisher, 
scientific research methods used, which sector they were carried out in and the issues 
associated with distributor leadership under the title of distributor leadership. As a result of 
this study, it was determined that the concept of distributor leadership was examined more 
intensively in the studies carried out after 2016 and that interviews and factual science 
patterns were generally used from quantitative research methods in these studies. While the 
studies carried out were mostly aimed at those working in the education sector in Turkey, 
there were no studies related to the health sector in Turkey and the health sector was carried 
out for employees in the health sector as well as the education sector abroad. As a result, 
distributed leadership is not only carried out by one person, but also distributed to other
stakeholders of the organization. This leadership style coincides with the theory of situational 
leadership approach and the implementation process varies according to the situation. 
Distributed leadership, which is mostly applied in schools, can be applied in other sectors and 
provides many advantages for organizations.

Keywords: Leadership, Distributed Leadership, Content Analysis
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Liderlik hedefler doğrultusunda izleyici konumundaki kişiler üzerinde yarattığı etki ve 
eylemlerini etkileme gücü olarak tanımlanmaktadır (Krausz, 1986, s.85). Liderlik, takımın 
belirlediği amaçlara ulaşmak için grubu motive ederek kişilerin hareketlerini ve davranışlarını 
grubun lehine etkilemektedir (Raducana ve Raducan, 2014) . Lider ise gerektiği durumda 
organizasyonun hedefleri doğrultusunda risk alarak statükoya karşı gelmelidir ancak böyle bir 
durumda liderlik etkin bir şekilde yerine getirilmiş olmaktadır (Hughes, 2009). Liderlik, kendi 
halinde olgu olmaktan öte takım içinde oyun olarak düşünülmektedir çünkü lider takım içinde 
liderliğini etkin şekilde gösterecektir ve izleyicileri etkileyecektir (Aslan, 2019, s.21).

Modern teknolojinin ilerlemesiyle organizasyonlarda gelişmeler yaşanmaktadır. Bu 
gelişmeler her alanda olduğu gibi liderlik alanında da yeni yaklaşım ve yeni liderlik 
tarzlarının oluşmasına katkı sağlamaktadır (Eryeşil ve İraz, 2017, s.131). Bu liderlik 
tarzlarından, liderliğin dağıtımı ve kişiler arasında etkileşimi rolüyle ön plana çıkan yaklaşım
“dağıtımcı liderlik” olmaktadır. Dağıtımcı liderlik türü, organizasyonda idari yönetim 
kısmında yer alan kişilerin diğer paydaşlarında yer almasını sağlamaktadır (Köroğlu ve 
Çoban, 2021, s.20). Bu bakış açısı, liderliğin örgüt ortamında herkes tarafından kullanılmasını 
sağlamakla birlikte kişilere zaman tasarrufu kazandırmaktadır (Akgün, 2019, s.10).

Dağıtımcı liderlik tarzının temel varsayımı, çalışan kişilerin liderlik alanında kişisel 
gelişimlerini sağlamak ve liderin yükünü hafifleterek ona duyulan ihtiyacı azaltmaktır.
Dağıtımcı liderlik aynı zamanda sosyal bağlam içermektedir çünkü insanların birbirleriyle 
etkileşiminin olması dağıtımcı liderliğin en önemli perspektiflerindendir (Harris, 2008). Bu 
liderlik türü insanlar arasındaki etkileşime dayanmaktadır. Esas itibariyle dağıtımcı liderlik 
organizasyon sınırları içinde resmi olarak atanmış lideri yok saymak değildir. Liderliği hem 
dikey hem de yatay boyutlarıyla ele almaktadır ( Harris, 2009).

Türkiye’de gerçekleştirilen dağıtımcı liderlikle ilgili çalışmalar genellikle bu liderlik tarzının 
teori olarak açıklanmasıyla ve dağıtımcı liderlik konulu ölçek geliştirmeyle ilgili olduğu tespit 
edilmiştir. Yurt dışında gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde ise dağıtımcı liderliğin 
büyük kısmının farklı değişkenlerle olan ilişkisi araştırılmıştır (Atılkan, 2019, s.34).

1.DAĞITIMCI LİDERLİK KAVRAMI VE KAPSAMI

Teoride dağıtımcı liderlik (Distributed Leadership) kavramı hakkında düşüncelerinden 
bahseden ilk kişi Avusturyalı Gibb’tir. Gibb,  dağıtımcı liderliği 1954 yılında “Handbook of 
Social Psychology” isimli eserinde kullanmıştır (Gronn, 2002).

Dağıtımcı liderlik kavramı zaman geçtikçe güçlenen kavram haline gelmiştir.  Bu liderlik 
modeli liderliğin diğer grup üyeleri arasında dağıtılması sonucu bireylerde öğreticiliği 
arttırmaktadır (Harris ve Spillane, 2008, s.31). Bu yaklaşımı post modern yaklaşım türlerinin 
içinde yer alan liderlik tarzıdır (Arabacı ve diğerleri, 2015, s.1016). Dağıtımcı liderliğin
özünde, takımdaki kişilerarası etkileşimler ve liderliğin takımı paylaşan kişilere dağıtılmasıyla
sınırlılığın kaldırılması bulunmaktadır. Nitekim bu kavram holizmi ve ilişkisel süreci 
kapsamaktadır (Korumaz ve Sadoula, 2020, s.325).
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Bu yaklaşım, hiyerarşik olarak yukarıdan aşağıya doğru örgütün sınırlarına bağlı kalmadan
güçlü etkileşim içinde olmak için oluşturulmuştur (Martin vd, 2015, s.15). Liderlik, kişilerin 
güçlü yanlarını ortaya çıkarmaktadır dağıtımcı liderlik ise yeni fikirlerin kişiler arası etkileşim 
aracılığıyla açığa çıkmasına yardımcı liderlik tarzıdır (Spillane, 2005).

Harris’e (2005) göre dağıtımcı liderlik şu temel varsayımlara dayanmaktadır:

1. Dağıtımcı liderlik yaklaşımı, daha çok liderliğin süreç boyunca nasıl uygulandığına 
odaklanmaktadır.

2. Dağıtımcı liderlik yaklaşımı, kişiler arası iletişim ve etkileşime odaklanır. Bu durum 
okullarda müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen arasında gerçekleşmektedir.

3. Dağıtımcı liderlik yaklaşımı organizasyonlara göre değişkenlik göstermektedir.

Bolden (2011) ise dağıtımcı liderliğin etkin uygulanması için uygun zaman ve koşullarda 
faaliyete geçirilmesi gerektiğini ve bu yaklaşımın sektörlere göre kullanımının 
farklılaşacağına değinmiştir. Dağıtımcı liderlik durumlara daha sistemli yaklaşmayı 
sağlamaktadır. Bu liderlik uygulaması liderin resmi liderlik görevinin dışında her düzeydeki 
insanlara organizasyonun durumuyla ilgili gidişatı öğrenme imkanı vermektedir (Bolden,
2007). Her liderlik tarzının kendine özgü özellikleri bulunmaktadır, dağıtımcı liderlik 
yaklaşımında ise lider olan kişinin, organizasyonda her düzeydeki kişilere liderliğin süreç 
boyunca nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili aktarımlarda bulunması bu yaklaşımın eğiticiliğini 
göstermektedir (Atılkan, 2019, s.23). 

2. DAĞITIMCI LİDERLİK MODELLERİ 

Liderliğin tek bir kişinin yapması yerine organizasyondaki diğer kişilerle sorumluluğu 
paylaşarak liderlikte yer alması dağıtımcı liderliği oluşturmuştur (Yetim, 2015, s.18).
Dağıtımcı liderlik modelleri incelendiğinde, Spillane’nin dağıtımcı liderlik modeli, Gronn’un 
dağıtımcı liderlik modeli ve Elmore’un dağıtımcı liderlik modelleri olarak sınıflandırmak 
mümkündür (Akdemir, 2016, s.33).

2.1. Gronn'un Dağıtımcı Liderlik Modeli: Aktivite sistemi Gronn’un dağıtılmış liderlik 
yaklaşımın alt yapısını oluşturmaktadır. Aktivite teorisi organizasyonda tek bir çalışanın 
ötesinde bütün çalışanların etkileşim halinde aktif olarak liderliğe katılmasını amaçlamaktadır 
ve süreci birikimli yaklaşımla bütün olarak incelemektedir (Gronn, 2008). Bu model takımda 
hiyerarşik olarak en alt düzeydeki kişiyle fiziksel olarak aynı lokasyon da bulunulmasa dahi 
medya üzerinden iletişime geçilerek dağıtılan görevin yerine getirilmesiyle iş performansını 
arttırmaktadır (Watson, 2005, s.95).

Birikimli liderlik yaklaşımı, liderin kendi bilgi ve tecrübelerini organizasyonun diğer 
paydaşlarıyla paylaşması esasına dayanmaktadır (Watson, 2005, s. 94). Bu sürece okullarda 
görev yapan müdür, öğretmenler, öğrenciler ve veliler örnek olarak verilebilir, okuldaki 
paydaşların tümünün katılmasıyla birikimli liderlik yaklaşımı oluşmaktadır (Yetim, 2015, 
s.18-19). Bütüncül (holizim) yaklaşım ise demokratik yaklaşımı uygulayarak 
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organizasyondaki tüm bireylere yetki vermek, işbölümü yapmalarını sağlamaktadır. Elde 
edilen örgüt başarısı tek bir kişinin başarısından ziyade organizasyondaki tüm kişiler 
tarafından gerçekleştirilmektedir (Akdemir, 2016, s.35).

2.2. Spillane'nin Dağıtımcı Liderlik Modeli: Liderlik, kişilerin güçlü yanlarını ortaya 
çıkarmaktadır, dağıtımcı liderlik de yeni fikirlerin kişiler arası bağların kuvveti ve iletişim 
aracılığıyla açığa çıkmasına yardımcı liderlik tarzıdır. Dağıtımcı liderlik organizasyonda 
eğitim ve karizmadan ziyade etkileşim çevresinde uygulanmaktadır (Spillane, 2005, s. 143).
Spillane ve arkadaşlarına (2001) göre, liderliğin dağıtılması iş birliği çevresinde takım halinde 
öğrenmeyi amaçlamaktadır bu yaklaşım hiyerarşinin dışına çıkarak organizasyonun tüm 
kademelerinde bulunan kişilere ayrım gözetmeksizin öğretici vizyon kazandırmaktadır.
Spillane, dağıtımcı liderlikte bireylerin iş birliğiyle ve birbirine bağlı koordinasyonlu şekilde 
çalışmasını ifade etmektedir. Ayrıca iş birliği sürecinde liderin duygularına da önem 
vermektedir (Fitzsimons ve diğerleri, 2011, s. 318).

2.3. Elmore'un Dağıtımcı Liderlik Modeli: Elmore (2000) göre, dağıtımcı liderlik sürekli 
iyileştirmeyi hedef almaktadır. Örgütteki kişilerin yetkinlikleri bilgi birikimleri konusunda 
farklılık göstermektedir bunun anlamı bireyler arasında ortak kültür oluşturmak için yetkili 
kişilerin tecrübelerinden yararlanarak kolektif sonuca ulaşmaktır. Liderliğin takım üyeleri 
üzerinde baskın rol oynaması takımı olumsuz etkilemektedir bu nedenle yaratıcılığı 
engellememek için takım içinde liderlik rollerinin dağıtılması gerektiğini ifade edilmektedir 
(Çiçek, 2018, s.38).

Ayrıca eğitim organizasyonlarında performansı arttırmak, öğrenen organizasyon disiplinini 
uygulayarak takımın sürekli öğrenmesine yardımcı olmak ve etkin liderlerin diğer paydaşların 
davranışlarını olumlu yönde etkilemesini sağlamak bu modelin varsayımlarındandır (Sadoula, 
2019, s.20).

3. DAĞITIMCI LİDERLİK YAKLAŞIMININ DİĞER LİDERLİK 
YAKLAŞIMLARIYLA FARKLARI

Liderlik tarzları incelendiğinde dağıtımcı yaklaşım, demokratik, paylaşılan liderlik veya takım 
liderliği türleriyle benzer görülmektedir fakat bu liderlik tarzı kişiler arası etkileşimden dolayı 
takım liderliğinden ve kanallar aracılığıyla paylaşmaktan daha kapsamlı olduğu için 
paylaşılan liderlikten farklılık göstermektedir (Arabacı ve diğerleri, 2016, s.1016-1017).
Ayrıca dağıtımcı liderlik yaklaşımı demokratik liderlik tarzından, demokratik ve otokratik 
liderlik tarzlarını barındırdığı için farklı düşünülebilmektedir (Yıldırım, 2017, s.23).
Geleneksel liderlik uygulamaları, çalışanların sadece işe odaklı olması ve kişilerin karar alma 
süreci dışında tutulması gibi nedenlerle “kapalı sistem” özelliği göstermektedir. Dağıtımcı 
liderlikte grup içindeki ve dışındaki bireylerin bütüncül yaklaşımla etkileşim halinde 
katılımını sağlayarak “açık sistem” özelliği göstermektedir (Atılkan, 2019, s.24).

Dağıtımcı liderliği diğer liderlik tarzlarından farklılaştıran temel durumlar ise dağıtımcı 
liderlik, takım içindeki kişiler arasında etkileşim yoluyla oluşmakla birlikte kişisel kaynaklı 
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liderlik özelliğinden farklılık göstermiştir ve liderliğin dağıtılmasını içermektedir(Yıldırım, 
2017, s.23).

4. EĞİTİM ORGANİZASYONLARINDA DAĞITIMCI LİDERLİK YAKLAŞIMI

Diğer organizasyonlar gibi eğitim organizasyonları da karmaşık yapıya sahiptir. Bundan 
dolayı, işlerin yürütülmesi, sorunların üstesinden gelme bir lider tarafından mümkün 
olmamakla birlikte sorumlulukların organizasyondaki diğer çalışanlara dağıtılması daha etkin 
çalışma ortamı sunmaktadır (Ulusoy, 2014, s.33-34). Dolayısıyla okullarda oluşan dağıtımcı 
liderlik yaklaşımı, okul müdürü ve öğretmenlerin öğretim süreci içinde yapılacak olan tüm 
etkinlikler ve sorumlulukların beraber paylaşarak yaptıkları organizasyon haline 
dönüştürmektir (Ereş ve Akyürek, 2016, s.430). Bu liderlik tarzı organizasyon türü olarak  
çoğunlukla okul liderliğini ele almıştır fakat bir önemli husus ise öğretim liderliğidir (Spillane 
ve diğerleri, 2001, s.26).

Hughes ve Pickaral (2013),  dağıtımcı liderlik yaklaşımının eğitime sağladığı katkıları şöyle 
sıralamıştır:

Dağıtımcı liderlik, eğitim organizasyonlarında öğrencilere uzun vadeli beceri eğitimi 
kazandırmaktadır,
Olumlu okul iklimi, öğrencilerin davranışlarına ve başarısına olumlu yansımaktadır,
Bu liderlik türü, okulun amaçları doğrultusunda okul müdürleri, yardımcıları, 
öğretmenler ve öğrenciler arasında işbirliğiyle etkinleşmektedir.

Okullarda dağıtımcı liderlik rolü müdür, müdür yardımcısı gibi resmi yollarla atanabilirken 
liderlik rolünü paylaşan diğer kişiler (öğretmen, veli, öğrenci) resmi olmayan yollarla da 
dağıtımcı liderlik rolünü almaktadır (Spillane ve diğerleri, 2008). Eğitim organizasyonlarında 
dağıtımcı kültürün oluşması için okul müdürlerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin okul 
misyon ve vizyonlarını benimsemeleri gerekmektedir. Çünkü örgüt içerisinde kişiler takım 
ruhuyla hareket ederek performanslarını arttıracaktır (Arabacı ve diğerleri, 2015, s.1017).
Dağıtımcı liderlik yaklaşımı, eğitim organizasyonlarının yapı ve sistemiyle örtüşmektedir. 
Sadece eğitim organizasyonlarıyla kalmamakla birlikte, diğer organizasyon türlerinde de 
dikkat çeken bir yaklaşım olmaktadır (Baloğlu, 2016, s.1855). Okullar ya da diğer 
organizasyonlar dağıtımcı liderlik terimini kullanmasalar da faaliyetleri süresince dağıtımcı 
liderliğin rolünden yararlanmaktadırlar (Harris, 2008).

Dağıtımcı liderlik yaklaşımı Türkiye’de en çok eğitim ile ilişkilendirilmiş bununla ilgili 
birçok ölçek kullanılarak araştırmalar yapılmıştır. Baloğlu (2016), okul yöneticilerinin 
dağıtımcı liderlik eylemlerini beş faktör kişilik özellikleriyle ilişkilendirmiştir. Çiçek (2018) 
ise gerçekleştirdiği çalışmada eğitim organizasyonlarında görev yapan yöneticilerin dağıtımcı 
liderlik davranışlarını ölçerek örgütsel güven ile ilişkilendirmiştir.
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YÖNTEM

Çalışmada dağıtımcı liderlik konusu ile ilgili yazılan tez makalelerin incelenmesi 
amaçlanmaktır. Bu amaç doğrultusunda 2011-2021 yılları arasında yayımlanan makale ve
tezlere Science Direct, Researchgate, PubMed, Web of Science, Ulakbim ve Dergipark veri 
tabanlarından, doktora ve yüksek lisans tezlerine ise Ulusal Tez Merkezi veri tabanından 
ulaşılmıştır. PubMed, Web of Science ve Science Direct veri tabanlarında Türkiye’de 
gerçekleştirilen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ayrıca bu platformlarda yayımlanan bildiriler 
örneklem dışında tutulmuştur Ulaşılan araştırmalar ayrıştırılarak verilerin analizi için nitel 
araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Mevcut Araştırmaların Yıllara Göre Sayısal Verileri

Yayınlandığı Yıl Makale Sayısı Tez Sayısı

2011 1 -

2012 1 -

2013 1 -

2014 - 2

2015 1 3

2016 5 1

2017 2 -

2018 1 2

2019 - 4

2020 1 2

2021   1 2

Toplam 14 16

Tablo 1’e bakıldığında, “dağıtımcı liderlik” konulu Türkiye’de gerçekleştirilen makale ve 
tezlerin yıllara göre sayısal verileri mevcuttur. Türkiye’de 2011-2021 tarihleri kapsamında
toplam 14 makale ve 14 tanesi yüksek lisans 2 tanesi doktora olmak üzere 16 adet tez 
incelenmiştir.

Tablo 1 değerlendirildiğinde 2015 ve 2019 tarihlerinde dağıtımcı liderlikle ilgili makale 
alanında hiç çalışma yapılmadığı görülmektedir. Tez alanında ise 2011, 2012, 2013 ve 2017 
yıllarında dağıtımcı liderliği konu alan araştırmaların gerçekleştirilmediği gözlenmektedir, en 
çok araştırmanın gerçekleştirildiği yıl ise 2016 olarak saptanmıştır.
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Tablo 2. Makale ve Tezlerin Yayın Yapılan Dergilere Göre Sayısal Verileri

Dergi İsmi Yayın Sayısı 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 1

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi

1

Internatıonal Journal Of Educational Studies 1

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 1

Eurasian Journal Of Educational Research 1

İleri Eğitim Çalışmaları Dergisi 1

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
Dergisi (GUGEFD)

1

Kastamonu Eğitim Dergisi 2

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1

Turkısh Journal Of Educational Studies 1

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Dergisi

1

Türkiye Eğitim Dergisi 1

Toplam 14

Tezleri Yayınlayan Üniversiteler Yayın Sayısı

Dicle Üniversitesi 1

Avrasya Üniversitesi 1

Gazi Üniversitesi 1

Ahi Evran Üniversitesi 1

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1

Atatürk Üniversitesi 1

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 1

İstanbul Aydın Üniversitesi 2

Maltepe Üniversitesi 1

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 1

Marmara Üniversitesi 1

Karabük Üniversitesi 1
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Mıddle East Technical Unıversıty 1

Sütçü İmam Üniversitesi 1

Okan Üniversitesi 1

Toplam 16

Tablo 2’de, dağıtımcı liderlik konusunda araştırılan makalelerin sayısal verileri ve  
yayımlandıkları dergi isimleri, tezlerin ise yayınlandığı üniversitelerin sayısal dağılımı 
gösterilmektedir. Bu sayısal dağılımlara dağıtımcı liderlik konulu makale ve tezlerin çoğunun 
farklı dergiler ve üniversiteler tarafından yayınlandığı ifade edilmiştir.

Tablo 3. Makale ve Tezlerde Uygulanan Araştırma Yöntemleri

Araştırma Yöntemi Araştırma Yöntem Sayısı

İlişkisel tarama yöntemi 11

Tarama yöntemi 5

Olgubilim deseni yöntemi 3

Tablo 3’e bakıldığında, dağıtımcı liderliği konu alan çalışmalarda uygulanan araştırma 
yöntemlerine göre, tez ve makaleler de genellikle ilişkisel tarama metodunun uygulandığı 
sonucuna erişilmiştir. Tablo 3’de bulunmayan araştırmaların biri anket yöntemiyle, biri yarı 
yapılandırılmış görüşme formu şeklide, diğeri ise kavramsal analiz şeklinde araştırma 
yapılmıştır.

Tablo 4. Yayınlanan Makale ve Tezlerde Araştırmaya Konu Olan Sektörler

Sektör Grubu Sektör Sayısı

Eğitim Sektörü 28

Sağlık Sektörü 10

Teknoloji 2

Tablo 4’e bakıldığında, dağıtımcı liderlik konusunda gerçekleştirilen araştırmaların hangi 
sektörlere uygulandığı yer almaktadır. Bu tablo incelendiğinde dağıtımcı liderlik kavramına 
en çok yer verilen sektörler eğitim ve sağlık sektörüdür ve çalışmalar bu sektör çalışanlarına 
yönelik gerçekleştirilmiştir. Yapılan alan yazın taramalarında dağıtımcı liderliğin sağlık 
sektöründe yapılan çalışmalarına rastlanılmamıştır fakat yurt dışında sağlık sektöründe 
dağıtımcı liderlikle ilgili çalışmalara rastlanılmıştır.
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Tablo 5. Yayınlanan Makaleler ve Tezlerde Dağıtımcı Liderlik İle İlişkilendirilen 
Konular

Konular 

Öğretmenlerin İş Doyumu Algıları

Ereş ve Akyürek (2016) tarafından
gerçekleştirilen çalışmada, ilkokulda görev 
yapan müdürlerin dağıtılmış liderlik 
eylemleri ile öğretmenlerin iş doyumu 
algıları arasında olan ilişki ölçülmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışma sonucunda, 
ilkokullarda okul müdürlerinin dağıtılmış 
liderlik eylemleri, öğretmenlerin iş 
doyumuyla pozitif yönde ilişkili 
bulunmuştur. Beraberinde okul müdürlerinin 
yardımcılarıyla birlikte uygulamalarda 
bulunması öğretmenleri iş doyumu 
konusunda olumlu yönde etkilemektedir. 

Ağırdaş (2014) tarafından yapılan çalışmada 
katılımcıların iş doyumlarının orta düzeyde
ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlara
göre katılımcıların en yüksek düzeyde 
olduğu iş doyumu, organizasyondaki 
etkileşimden kaynaklanan durum 
olmaktadır. Katılımcıların ez doyum aldığı 
nokta ise kişilerin iş ile ilgili kişisel gelişim 
imkanlarından elde ettikleri doyum olduğu 
görülmektedir.

Ulusoy (2014) tarafından yapılan çalışmada
öğretmenlerin iş doyumları olumlu 
seviyededir. Araştırma sonucunda cinsiyet, 
yaş gibi kişisel özellikler iş doyumlarında 
farklılık göstermektedir. Organizasyonda 
çalışan kişilerin çalışma süreleri de iş 
doyumunu etkilemektedir. Çalışma süresi 21 
yılı aşan öğretmenlerin iş doyumları 16 yılı 
aşan öğretmenlere göre iş doyumları 
yüksektir.

Motivasyon ve Yaratıcılık Düzeyleri Uçar ve Dağlı (2017) tarafından, kamu
ilkokulda görev yapan müdürlerin dağıtılmış
liderlik eylemleri, öğretmenlerin motivasyon 
ve yaratıcılık ilişkileri çerçevesinde 
incelenmiştir. Söz konusu çalışmanın 
sonucunda, liderliğin birden çok kişiye 
dağıtıldığında eğitim organizasyonlarının 
verimliliğini olumlu yönde etkilediğini ve  
örgütsel gelişimlerin olduğu 
gözlemlenmektedir. Bundan dolayı eğitim 
organizasyonunun uyguladığı dağıtımcı 
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liderlik yaklaşımı verimlilik ve performans 
açısından önem taşımaktadır.

Öğretmen Algıları Arabacı ve arkadaşları (2015) tarafından 
yapılan araştırmada ortaöğretim okul 
yöneticilerinin öğretmen algılarına göre 
dağıtımcı liderlik hareketlerini ne seviyede
sergilediği, öğretmenin sahip olduğu kişilik 
ve işle ilgili bazı özelliklerin algılarını 
etkileyip etkilemediğini ortaya çıkarmayı 
amaçlamışlardır. Araştırma sonucu 
Gronn’un dağıtımcı liderlik görüşünü 
destekler niteliktedir çünkü meslek 
liselerinde ortak sorumluluğun artış 
göstermesi kişilerin birbirleriyle olan 
etkileşimlerinden kaynaklanmaktadır.

Akdemir (2016), tarafından yapılan 
araştırmada çalışmaya katılım sağlayan
öğretmenlerin algılarına göre okul 
yöneticilerinin dağıtımcı liderlik eylemleri
uygun düzeydedir. Böylelikle okul müdür ve 
yardımcılarının dağıtımcı liderlik konusunda 
öğretmenlere verdiği destek yöneticilerin 
öğretmenlere liderlik konusunda yardımcı 
olduğunu göstermektedir.  

Hastane Performansı Leach ve arkadaşları (2021) tarafından
gerçekleştirilen çalışmanın amacı, sağlık 
hizmetleri çerçevesinde dağıtımcı liderliğin 
önemidir. Yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılarak içerik analizi yöntemiyle 
veriler incelenmiştir. Araştırmanın 
sonucunda ise dağıtımcı liderliği hastanenin 
her aşamasında uygulayarak hastanenin 
performansını arttırdığını gözlenmiştir.

Örgütsel Değişim Harris (2008), tarafından yapılan bu çalışma 
örgütsel değişim sürecini ve dağıtımcı 
liderlikle organizasyon arasındaki ilişkiyi 
sunmayı amaçlamaktadır. Elde edilen 
bulgulara göre dağıtımcı liderliğin örgütsel 
değişim açısından olumlu sonuçlandığı ve 
dağılımların organizasyon sürecini 
etkilediğini göstermektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİ

Liderliğin tek bir kişiden ziyade organizasyonların paydaşları arasında dağıtılmasını, 
böylelikle zaman yönetimi açısından sorunların en aza düşürülmesini, organizasyonun daha 
etkili ve verimli çalışmasını ve kaliteli hizmet sağlamasını konu alan dağıtımcı liderlik 
yaklaşımı bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.

Öncelikle bu çalışmada, dağıtımcı liderlik konusu kapsamında ulusal ve uluslararası 
kaynaklar detaylı incelenerek bilgi aktarılmış daha sonra Türkiye’de ve yurt dışında dağıtımcı
liderlik konusunda yazılan makale ve tez araştırmaları içerik analizi yöntemiyle
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırma konusu alanında değerlendirilen makale ve 
tezler, yayın yıllarına ve sayılarına, yayını yapan dergi ya da üniversiteye, çalışmalarda 
uygulanan araştırma metotlarına, çalışmaların gerçekleştirildiği sektörlere ve araştırmada
dağıtımcı liderlik kavramı ile ilişkilendirilen konulara göre ayrıştırılmış ve bu çerçevede 
değerlendirilmiştir.

Değerlendirmeler sonucunda Türkiye’de dağıtımcı liderlik kavramıyla ilgili gerçekleştirilen  
araştırmaların 2016 yılından itibaren artış gösterdiği, araştırmaların genelinin ilişkisel tarama 
yöntemi uygulanarak oluşturulduğu saptanmıştır. Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalar en 
çok eğitim sektörüne yönelik çalışanlara uygulanırken, uluslararası literatür tarandığında ise 
yurt dışında eğitim sektörünün yanında sağlık sektörü çalışanlarına da dağıtımcı liderlik 
konulu çalışmaların yapıldığı gözlenmiş ve Türkiye’de sağlık sektörü çalışanlarına böyle bir 
çalışmanın yapıldığı görülmemiştir. Dağıtımcı liderlik kavramıyla en çok ilişkilendirilen 
kavramların “öğretmenlerin algıları” ve öğretmenlerin iş doyumu algıları” kavramları olduğu 
belirlenmiştir.

Dağıtımcı liderlik kavramını araştırma konusu alan araştırmaların kapsamlı değerlendirilmesi
yapıldığında, bu kavramın Türkiye’de incelenmesi uzak bir tarihte olmamakla, geçmişi yakın 
zamanlara dayanmaktadır. Dağıtımcı liderlik kavramı güncel kavram olmakla birlikte 
Türkiye’de yapılan birçok makale ve tezlere ulaşılmıştır. Dağıtımcı liderlik yaklaşımı her 
organizasyonda uygulanması gereken bir yaklaşımdır fakat ülkemizde bu çalışmaların 
içeriğini eğitim sektörü oluşturmaktadır. Bu konuyla ilgili eğitim sektörü dışındaki 
organizasyonlarda da çalışma yapılması gerekmektedir.
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ÖZET

Teknolojinin hızla arttığı günümüz dünyasında iletişim araçları değişmektedir. Dolayısıyla 
bireyler geleneksel iletişim kanallarına ek olarak sosyal medya araçlarını da kullanmaktadır. 
Sosyal ağ sitelerini, blogları, sanal oyunları ve içerik topluluklarını kapsayan sosyal medya, 
bireylerin gündelik hayatları haricinde birer benlik sahibi olmalarını sağlamaktadır. Benlik, 
bireyin kendini izlemesi ve değerlendirmesi sonucunda diğer kişilerin zihninde kendisi 
hakkında bir şablon oluşturmasıdır. Bu noktada insanların sosyal medyada gerçek benliklerini 
mi yoksa sosyal olarak kabul görebilecek veya olmak istedikleri bir benlik mi sundukları 
süregelen bir tartışma konusudur. Bu doğrultuda çalışmada bireylerin sosyal medyada benlik 
sunumu ve Stanford ördek sendromuna ilişkin literatür taraması yapılması amaçlanmıştır. 
Çalışma sonucunda bireylerin sosyal medyada genel olarak olumlu yönlerini paylaştığı,
başkalarının paylaştığı olumlu imajdan etkilendikleri ve Stanford ördek sendromuna uygun 
davrandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir deyişle genel olarak bireyler sosyal medyada
çevresine suyun üzerinde süzülen ördeğin kusursuz görünümünü yansıtmaya çalışmaktadır.
Ayrıca bireylerin diğer kişilerin sosyal medyadaki kusursuz görünen hayatlarına bakarak 
kendi hayatlarının bu kadar mükemmel gitmediğini düşünmesi de bu sendrom ile ele 
alınabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, benlik sunumu, ördek sendromu.

ABSTRACT

In today's world where technology is increasing rapidly, communication tools are changing. 
Therefore, individuals use social media tools in addition to traditional communication
channels. Social media, which includes social networking sites, blogs, virtual games and
content communities, enable individuals to have a self apart from their Daily lives. Self is the
individual's forming a template about himself in the minds of others as a result of self-
monitoring and evaluation. At this point, it is an ongoing debate whether people present their
true selves on social mediaor a self that can be socially acceptedor want to be. In this
direction, it is aimed to conduct a literatüre review on individuals' self-presentation in social
media and Stanford duck syndrome. As a result of the study, it was concluded that individuals
generally shared their positive aspects on social media, were affected by the positive image
shared by others, and acted in accordance with Stanford Duck Syndrome. In other words, 
individuals generally try to reflect the perfect appearance of the duck floating on the water on 
social media. In addition, individuals' thinking that their own lives are not so perfect by
looking at other people's seemingly perfect lives on social media can also be addressed with
this syndrome.

Keywords: Social media, self presentation, duck syndrome.
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1. GİRİŞ

Facebook ve Google gibi sosyal ağ uygulamalarını, Twitter gibi mikroblog hizmetlerini, 
blogları, wikileri ve YouTube gibi medya paylaşım sitelerini içeren sosyal medya; kullanıcı 
tarafından oluşturulan içerik, çevrimiçi kimlik oluşturma ve ilişkisel ağ oluşturma ile 
karakterize edilen Web 2.0 hareketinin bir parçası olarak kabul edilmektedir (Magro, 2012, s. 
149; Bertot ve ark., 2010, s. 266). Diğer bir deyişle sosyal medya, bireyleri ortak bir paydada 
buluşturan, topluluklar oluşturulmasına olanak tanıyan, fikir alışverişine ve iletişime fırsat 
veren ve bireylerin içerik oluşturarak kitlelere ulaşmasını sağlayan bir web aracı şeklinde ele 
alınabilmektedir (Bingöl ve ark., 2017, s.2). Web 2.0 aracı olarak ele alınan sosyal medyayı 
kullanan bireyler, belirli gruplara veya kişilere kendileri hakkında seçici olarak bilgi 
sunabilmektedir (Zheng ve ark., 2020, s. 289). Bu sebeple Göker’e (2015, s.394) göre sosyal
medya, benlik üretiminde bireyler tarafından bir araç olarak kullanılmakta ve 
benimsenmektedir. Bu doğrultuda Kavut (2018) tarafından yapılan bir çalışmada bir sosyal 
medya uygulaması olan instagramda bireylerin oldukları kişiden ziyade olmak istedikleri 
ideal benliklerini gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Benlik, birey ile çevre arasındaki etkileşim sonucunda oluşmaktadır. Diğer bir deyişle 
çevrenin bireyi etkilemesi ile başlayan, bireyin bu etkileri değerlendirmesi ve buna göre 
şekillenmesi ile devam eden bir geri bildirim sürecinde benlik kavramı ortaya çıkmaktadır 
(Hepekiz ve Gökaliler, 2018, s. 768). Dolayısıyla bebeklikten başlayarak bireyin yaşadığı süre 
boyunca yakın ve uzak çevresinden etkilenerek oluşan benlik kişiden kişiye göre farklılık 
göstermektedir. Her ne kadar farklılıklar barındırsa da, bireyler benliklerini çevresi ile 
paylaşırken genellikle olumlu taraflarını göstermeye meyillidir (Çakmak, 2018, s.138).

Bireylerin olumlu yanlarını ve başarılarını paylaşması Stanford Üniversitesi tarafından ördek 
sendromu olarak ele alınmıştır. Buna göre herkesin hayatında belirli yetersizlikler olmasına 
rağmen (Gürsoy Atar ve Gürsoy Ulusoy, 2020, s.926) diğer insanların hayatları dışarıdan
sorunsuz görünmektedir. Fakat bu bilinçli yapılan bir eylem olduğu için ördeğin suyun 
üzerinde kusursuzca salınması bireylerin diğer bireylere gösterdiği pozitif hayatına, suyun 
altındaki ayakları ile yaptığı hareket ve çaba da görünenin ardındaki aslında olan hayatına 
vurgu yapmaktadır (Flett ve ark., 2016, s. 3; Çakmak, 2019, s. 499; Rahman, 2019 ).

Bu doğrultuda çalışmada bireylerin sosyal medyada benlik sunumu ve Stanford ördek 
sendromuna ilişkin literatür taraması yapılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak 
literatür taranarak sosyal medya, benlik, benlik sunumu kavramları tanımlanmış ve sosyal 
medyada bireylerin benlik sunumu ile Stanford ördek sendromu ele alınmıştır.

1.1. Sosyal Medya Kavramı ve Kapsamı

Sosyal medya, kullanıcıların herkese veya belirli kişilere açık profiller ve içerikler 
geliştirmesine ve diğer kullanıcıların profilleri ve içerikleriyle bağlantı kurmasına olanak 
tanıyan çeşitli web tabanlı platformlar/hizmetler için kullanılan geniş bir terimdir (Houston ve 
ark., 2014, s. 3). Sosyal medya genel olarak bilgisayar aracılı iletişime dayanmaktadır ve 
kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği paylaşabilen ve değiştirebilen araçlar ve platformlar 
olarak tanımlanmaktadır (Leist, 2013, s. 379). Benzer bir diğer tanıma göre sosyal medya, ağ 
teknolojilerinin kullanılarak, kullanıcıların etkileşimini sağlayan uygulamalar, hizmetler ve 
araçlardır (Öztürk ve Talas, 2015, s. 108). 

Günlük hayatta benliğin sunumunda sosyal medyanın yaygın olarak kullanması bireyleri 
sosyo-ekonomik, politik veya psikolojik açıdan etkilemektedir (Kavut, 2018, s. 4). Şekil 1’de 
sosyal medyanın bireyler için sağladığı faydalara yer verilmiştir. Buna göre bireyler sosyal 
medya aracılığı ile işbirliği yoluna gitmekte, diğer bireylerle iletişime geçildiği için çoğunluğa 
ulaşmakta ve son olarak zamandan tasarruf etmektedir.
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Şekil 1: Sosyal Medyanın Faydaları

Kaynak: Bertot ve ark. (2010, s.266) kaynağından yararlanılarak oluşturulmuştur.

We Are Social ve Hootsuite ortaklığında her yıl sosyal medya, e-ticaret, içerik akışı, sanal 
oyunlar vb. alanlardaki kullanıcı sayıları hem dünya genelinde hem de tek tek ülke bazında 
değerlendirilmektedir. Dünya genelinde 2021 yılının Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarına 
ait veriler Grafik 1’de yer almaktadır. Grafik 2’de ise Türkiye’de 2018, 2019, 2020 ve 2021 
yıllarının ocak ayında sosyal medya ve internet kullanan kişi sayıları verilmektedir. Dünya 
genelinde mevcut durumun görülebilmesi için 2021 yılına ait veriler sunulmuştur. Buna göre, 
Dünya genelinde 2021 yılının ocak ayından ekim ayına kadar sosyal medya ve internet 
kullanıcı sayılarında sürekli bir artış görülmektedir. Ocak ayında internet kullanıcıları ile 
sosyal medya kullanıcıları arasında 0,52 milyar fark varken ekim ayında bu fark azalarak 0,33 
milyar olmuştur. Buradan hareketle internet kullanan bireylerin, interneti sosyal medya amaçlı 
kullanma oranlarının arttığı söylenebilmektedir.

SOSYAL MEDYANIN FAYDALARI

Sosyal medya, 
sosyal etkileşim ile 
tanımlandığı için 

doğası gereği 
işbirlikçi ve 
katılımcıdır. 

Kullanıcıların 
birbirleriyle

bağlantı kurması ve 
sosyalleşmesi, bilgi 

paylaşması veya 
ortak bir amaç veya 
ilgiye ulaşması için 
onlara topluluklar 
oluşturma yeteneği 

sağlar. 

İŞBİRLİĞİ KATILIM

İnternete erişimi 
olan herkesin, 

medyayı etkin bir 
şekilde kulanarak, 
bilgilerin  ucuza 
yayınlamasına 

izin verir. 

Sosyal medya, 
kullanıcılarına 
konuşmaları 

için bir 
platform 

sağladığı için 
onları 

güçlendirebilir. 

Sosyal medya 
teknolojileri, 
kullanıcıların 

bilgileri neredeyse 
gerçek zamanlı 
olarak anında 
yayınlamasına 
olanak tanır.

YETKİLENDİRME ZAMAN
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Grafik 1. Dünyada Sosyal Medya ve 
İnternet Kullanan Kişi Sayısı (Milyar*) 

Grafik 2. Türkiye'de Sosyal Medya ve 
İnternet Kullanan Kişi Sayısı (Milyon*)

Kaynak: WeareSocial, 2021. 
https://wearesocial.com/uk/.

Kaynak: WeareSocial, 
2021.https://datareportal.com/digital-in-
turkey.

Türkiye’nin yıllara göre değişiminin yer aldığı Grafik 2’ye bakıldığında ise 2018 yılından 
2021 yılına kadar hem internet kullanıcı sayısında hem de sosyal medya kullanıcı sayısında 
artış görülmektedir. Fakat dünya genelinden farklı olarak yıllar içerisinde internet kullanan ve 
sosyal medya kullanan bireylerin sayısının arasındaki fark azalmak yerine artmaktadır. Bu 
noktada dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi döneminde bireylerin uzaktan çalışma 
ve uzaktan eğitim gibi amaçlarla interneti daha çok kullanmasının etkisinin olabileceği 
düşünülmektedir.

Kullanıcıların öncelikle diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğe katkıda bulunduğu, 
aldığı ve keşfettiği çevrimiçi ortamlar (Cheston ve ark., 2013, s. 893) olarak tanımlanabilen 
sosyal medya genel olarak beş gruba ayrılabilmektedir ve bunlar (Hamm ve ark., 2013, s. 2;
Leist, 2013, s. 379): 

o Ortak projeler (örn. Wikipedia),

o Bloglar veya mikrobloglar (örn. Blogger, Twitter),

o İçerik toplulukları (örn. YouTube),

o Sosyal ağ siteleri (örn. Facebook) ve 

o Sanal oyun veya sosyal dünyalardır (örn. HumanSim).

Sosyal ağ siteleri, bireylerin genel bir profil ve bağlantı paylaştığı diğer kullanıcıların bir 
listesini görüntüleyebildiği, ayrıca profilleri ve diğer kullanıcıların listelerini arayabildiği web 
tabanlı hizmetlerdir (Leist, 2013, s. 379). Sosyal ağ siteleri çoğunlukla şu şekilde 
örneklendirilerek kategorize edilmektedir (Dawley, 2009, s. 111): 

Sosyal siteler: Myspace, Facebook, Twitter

Video paylaşım: Youtube 

Sanal Kelime: SL, Whyville,There, HiPiHi

Profesyonel Ağ Siteleri: LinkedIn, Ning

İçerik etiketleme: SLoog, MERLOT, 

4,2
4,33

4,48 4,55

4,72

4,8

4,8 4,88

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

Ocak Nisan Temmuz Ekim

Dünyada Sosyal Medya ve İnternet 
Kullanan Kişi Sayısı 

(Milyar)*

Sosyal
Medya

İnternet

51 52 54
60

54,33 59,36
62,07 65,8

0
10
20
30
40
50
60
70

2018 2019 2020 2021

Türkiye'de Sosyal Medya ve İnternet 
Kullanan Kişi Sayısı 

(Milyon)*

Sosyal
Medya
İnternet

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 58 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Fotoğraf paylaşım siteleri: PhotBucket, Flicker, Instagram

Bloglar: Blogger.com, Wordpress

Wikiler:Wetpaint, PBWiki.

Yukarıda sayılan tüm bu sosyal ağ sitelerinde bireyler içerik üreterek, paylaşarak ve 
değiştirerek birer benlik ortaya koymaktadır. Bu sebeple benlik ve benlik sunumu 
kavramlarının ele alınması gerekmektedir.

1.2. Benlik Kavramı ve Benlik Sunumu

Benlik; bireyin kendisine yönelik düşüncelerini, görüşlerini ve değerlendirmelerini 
kapsamaktadır (Kavut, 2018, s.2). Benlik sunumu ise bireyin diğer bireylerle karşılaştığı anda 
başlayan, birey tarafından duruma özgü tanımlanan ve konuşmak, anlatmak gibi dilsel 
mekanizmaların aracı olduğu bir süreçtir (Bayad, 2016, s.83-84). Diğer bir tanıma göre benlik 
sunumu, bireyin başkaları üzerindeki izlenimini kontrol edebilme çabasıdır. Dolayısıyla 
benlik sunumunun temel amacı hedeflenen sonuca ulaşabilmek için mevcut etkileşimi 
şekillendirmektir (Çakmak, 2018, s.142).

İdeal ve gerçek benlik olmak üzere iki tür benlik vardır. İdeal benlik, insanların kendileri 
hakkında veya başkalarının onlar hakkında umut ettikleri ve inandıkları benliklerini ifade 
etmektedir. Gerçek benlik ise insanların gerçekten sahip olduklarına inandıkları nitelikler 
olarak tanımlanmaktadır (Zheng ve ark., 2020, s. 297; Aaker, 1999, s. 46). Sosyal psikolojide, 
iki ana güdünün benlik sunumunu etkilediğine inanılır ve bunlar; kendini geliştirme ve 
kendini doğrulamadır (Zheng ve ark., 2020, s. 289). Bu iki güdü Şekil 2’de yer almaktadır.

Şekil 2: Benlik sunumunu etkileyen etmenler

Kaynak: Zheng ve ark., (2020) kaynağından yararlanılarak oluşturulmuştur.

Şekil 2’de yer alan kendini doğrulama teorisinde bireyler sosyal medyada hem olumlu 
yönlerini hem olumsuz yönlerini belirtmektedir. Çünkü olumlu yönlerinin farkında oldukları 
için olumsuz yönleri ile ilgili yorumlar alarak kendi fikirleri ile benzerlik ve farklılıklarını 
değerlendirirler (Swann ve ark., 1989, s.783). Fakat kendini geliştirme teorisinde bu 
çalışmanın da temelini oluşturan anlayış yatmaktadır. Bu teoriye göre bireyler olumlu 
geribildirimler aramaya yatkındır bu sebeple genel olarak sosyal medyada olumlu yönlerini 
paylaşmaktadır (Sedikides, 1993, s.318). Bu noktada yeni bir kavram olarak ele alınan ördek 
sendromunu tanımlamak gerekmektedir.

Benlik Sunumu

Kendini 
Geliştirme

Kendini geliştirme, 
insanları gelişmiş, 

olumlu bir benlik imajı 
sunmaya ve kendisiyle 
ilgili olumlu bilgiler 

aramaya motive eder.

Kendini geliştirme birçok yönden 
kavramsallaştırılmıştır, ancak 
genellikle kişinin kendi bakış 

açısındaki olumluluğu artırma ve 
olumsuzluğunu azaltma çabası 

olarak tanımlanır.

Kendini 
Doğrulama

Kendini doğrulama, 
insanları önceden var 
olan kendi görüşlerini 

doğrulamaya veya 
istikrarını korumaya 

yönlendirir.

Kendi kendini doğrulama, 
kendileri hakkında hem 

olumlu hem de olumsuz olarak 
önceden var olan anlayışlarını 
doğrulamaya çalışan insanları 

ifade eder.
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1.3. Stanford Ördek Sendromu

İnsanların vücudunda ve zihninde gerçekten ne olursa olsun, her zaman her şey 
mükemmelmiş gibi davranılması için baskı yaratan bir ses vardır (Welch, 2016). Bir su
üzerinde süzülen sakin bir ördek hayal edildiğinde; su altında, ördeğin ayaklarının hiddetle 
kürek çektiği ve batma ihtimaline karşı çok fazla çabaladığı görülmektedir (Rahman, 2019).
Stanford öğrencileri buna, öğrencilerin suyun altında çılgınca kürek çekerken yüzeyde 
zahmetsizce kaymalarının beklendiği “Stanford ördek sendromu” adını vermektedir (Sutton, 
2019, s.13). Diğer bir deyişle Stanford ördek sendromu, öğrencilerin çabalarının görülemediği
yüzeyin altında çılgınca kürek çekerken aynı zamanda mükemmel ve havalı görünme 
eğilimini ifade etmektedir (Flett ve ark., 2016, s. 3; Rahman, 2019).

Ördek sendromu sosyal medyada da kullanılabilmektedir. Çünkü sosyal medya için içerik 
üreten bireylerin beğenilme kaygısı onları tek bu amaca yoğunlaştırmaktadır. Bu bireyler en 
iyi pozları vermek, en güzel kıyafetleri giymek gibi düşüncelere yoğunlaşırken hayatlarının 
geride kalan bölümündeki sorunlarını/sıkıntılarını gizlemekte ve bu sıkıntılar/sorunlar suyun
altında kalmaktadır (Atar ve Ulusoy, 2020, s. 931). Sosyal bilimler alanındaki araştırmacılar 
tarafından sosyal medyadan etkilenme ve diğer insanlara karşı kıskançlık besleme tutumu da 
ördek sendromu ile ele alınmıştır (Çakmak, 2019, s. 499). Genel olarak, bireylerin hem kendi 
hayatlarının en güzel yanlarını paylaşması hem de diğer bireylerin bu insanların hayatlarının 
mükemmel ve kusursuz olduğunu düşünerek yanılgıya düşmesi sosyal medyada ördek 
sendromu şeklinde ele alınabilmektedir.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Bu bölümde, araştırmanın yöntemine dair bilgilere yer verilmektedir.

2.1. Araştırmanın Amacı

Çalışmada bireylerin sosyal medyada benlik sunumu ve Stanford ördek sendromu’na ilişkin 
literatür taraması yapılması amaçlanmıştır. 

2.2. Araştırmanın Önemi

İletişimin geleneksel tekniklerden sanal ortamlara ve sanal iletişim tekniklerine doğru 
evrildiği dönemde bireylerin kendi hayatlarını sosyal medyada nasıl sunduğunun araştırılması 
ve bu duruma Stanford ördek sendromu bakış açısı ile yaklaşılması bu çalışmanın önemini 
oluşturmaktadır.

2.3. Araştırmanın Yöntemi

Çalışma kapsamında literatür taranarak sosyal medya, benlik, benlik sunumu kavramları 
tanımlanmış ve sosyal medyada bireylerin benlik sunumu ile Stanford ördek sendromu ele 
alınmıştır.

3. BULGULAR

Bu bölümde sosyal medyada bireylerin benlik sunumu ile Stanford ördek sendromu ele 
alınmıştır.

3.1. Sosyal Medyada Benlik Sunumu ve Ördek Sendromu

Yapılan deneysel çalışmalar sosyal medyada başkalarının olumlu sunulan içeriklerini 
izlemenin/görmenin bireyler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu öne sürmektedir (Vogel ve 
Rose, 2016, s. 295). Haferkamp ve Kramer (2011) tarafından yapılan bir çalışmada, çekici bir 
kadının sosyal medya profilini görüntüleyen kadınların, daha az çekici bir kadının profili 
görüntüleyen kadınlara göre gerçek ve ideal bedenlerine ilişkin algılarında daha büyük bir
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tutarsızlık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktada da ördeğin görünen kısmının 
bireylerde ne kadar etkili olduğu görülebilmektedir.

McKenna ve ark.,’a (2002) göre, bazı bireyler, özellikle sosyal kaygısı yüksek olanlar, 
internette gizli benlik özelliklerini (şu anda kendiliğin bir parçası olan, ancak normalde 
günlük yaşamda ifade edilmeyen özelliklerini) ifade edebildiklerini belirtmektedir. Sosyal 
medya profillerinin içerik analiziyle gösterildiği gibi, olası ve ideal benlikler çevrimiçi olarak 
da sunulabilmektedir (Manago ve ark., 2008, s.447). Bu doğrultuda Keutler ve McHugh 
(2021) tarafından yapılan bir çalışmada bireylerin sosyal medyada mükemmeliyetçi benlik 
sunumu davranışında bulundukları ve bunun özsaygıyı (öz şefkati) artırarak en aza 
indirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktada öz saygıyı artırmanın suyun altındaki 
çabayı görmekten geçtiği belirtilmelidir.

İnternetin ortaya çıkması ve kullanıcıların çevrimiçi olarak kendi profillerini ve kişiliklerini 
oluşturma yetenekleriyle birlikte, Goffman'ın kendini sunum teorisi, çevrimiçi kendini 
sunumla ilgili çalışmalara rehberlik etmek için yaygın olarak kullanılmıştır (Chua ve Chang, 
2016, s.191). Bu teoriye göre bireyler sosyal medyayı bir tiyatro ortamı olarak görmekte ve 
bireyler toplum tarafından kabul edilebilecek yeni benlikler oluşturmaktadır. Atar ve Ulusoy 
(2020) tarafından Goffman’ın kendini sunum teorisini temel alarak yapılan bir çalışmada bu 
teoride olduğu gibi bireylerin sosyal medyada topluma uygun bir benlik oluşturduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Pang (2018) yaptığı bir çalışmada başkalarının sosyal medyadaki benlik sunumlarının 
bireylerin öznel iyi oluşlarını nasıl etkilediğini araştırmış. Çalışma sonucunda, insanların
sosyal medyada yaşam deneyimlerini paylaşırken imajlarını idealize etmek için kendilerini 
olumlu bir şekilde ifade etme eğiliminde olduğu saptanmıştır. Çalışmada ulaşılan bir diğer 
sonuç ise paylaşımlarda başkalarının gönderilerine göz atan bireylerin, gönderisine baktıkları 
kişilerin kendilerinden daha mutlu olduklarını düşünerek olumsuz duygular hissetmesidir. Bu 
noktada bireylerin, ördeğin suyun üzerindeki kısmına odaklandığı ve diğer insanların 
hayatlarında da suyun altındaki çabanın olduğunu unuttuğunu belirtmek gerekmektedir.

4. SONUÇ ve ÖNERİ

Benlik sunumu, bir izleyici tarafından benlik hakkında oluşturulan izlenimleri etkilemek için 
bilgiyi kontrol etmeye yönelik bir eylem olarak ele alınmaktadır (Schlosser, 2020, s. 1).
Özellikle sosyal medyada, kullanıcılar, düzenlenebilirlik ve uyumsuzluk gibi teknolojik 
olanaklardan yararlanarak, seçici ve olumlu benlik sunumunu kolaylıkla 
gerçekleştirebilmektedir (Xiaojun ve ark., 2019, s. 87). Madden ve Smith’e (2010) göre,
sosyal medyada benlik sunumu gerçekleştiren bireyler, kendilerinin başkaları tarafından en iyi 
şekilde algılanacağına inanan, kendilerinin düzenlenmiş bir versiyonunu sunan, genellikle 
itibarlarını/başarılarını yayınlayan ve başkalarının onlar hakkında yazdıklarını yöneten 
sanatçılar haline gelmektedir. Sonuç olarak bireyler sosyal medyada genel olarak topluma 
uygun davranmak, olumlu ve havalı bir imaj çizmek, takip edilebilirliği artırmak gibi 
amaçlarla pozitif içerikler paylaşmakta ve negatif içeriklere yer vermemektedir. Bu durum da 
ördek sendromunu oluşturmaktadır. Ördek sendromu literatürde henüz yaygın olarak bir 
psikolojik rahatsızlık şeklinde ele alınmasa da varlığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu sebeple 
bundan sonra sosyal medya ve bireysel algılar ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda ördek 
sendromunun ele alınması önerilmektedir. 
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ÖZET

Toplumda sayılarının az olmasına karşın etkili role sahip olan yeni tüketici gruplarının 

yaygın adı “üreten tüketiciler” olarak kavramsallaşmıştır. Tüketici kavramı incelendiğinde, 

tek yönlü bir satın alma ve tüketme eğilimi göze çarpmakta iken, son dönemlerde toplumda 

etkili olan ve yeni bir kavram olarak nitelendirilen üreten tüketiciler hem üreten hem de 

tüketen bir grubu temsil etmektedir. Bu sebeple de üreten tüketici grupları, başarılı olmak 

isteyen her kuruluşun edinmesi gereken bir topluluktur. Bu topluluk önceki yıllarda kendi 

ürettiğini hem tüketen hem de bu üründen para kazanan bir topluluk olarak bilinmekte idi. 

Fakat geçen yıllarla bu kitle önce sadece tüketici olmaya ve daha sonra tekrar üreten tüketici 

olmaya başlamıştır. Bu durumun yani üreten tüketici olmanın en önemli etkeni elbette 

internetin icadı ile ardından gelişen web 2.0 teknolojileri olarak görülmektedir. Bu konuda 

yapılan literatür taraması sonucunda, gelişen ekonomik yapılarda üreten tüketicilerin 

konumunun öneminden bahsedildiği görülmektedir. Birçok kuruluşun dijital platformlara 

gerek sosyal medya gerekse çevrimiçi kullanıcıları olan Second Life ortamlarına geçiş 

sürecin üreten tüketici dönüşümünü hızlandırdığı düşünülmektedir.  Bu çalışmada yapılan 

araştırmalar sonucunda ortaya konan derlemede Second Life üreten tüketicilerin 

kullandıkları içerik ürettikleri ve ürettikleri içeriklerle para kazandıkları bir platform olarak 
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önem arz etmektedir. Yapılan inceleme ve araştırmalar binaen, üreten tüketici topluluğunun, 

teknolojik araçlardan biri olan Second Life ortamlarını kullanma eğilimleri, teknoloji 

geliştikçe artış gösterecektir. 

Anahtar Kelimeler; Üreten tüketici, Second Life, İletişim araştırmaları, İletişim araçları

ABSTRACT

The common name of the new consumer groups that have an effective role in society despite 

their small number is conceptualized as "producing consumers". When the concept of 

consumer is examined, a one-way purchasing and consuming tendency stands out, while 

producing consumers, which have been influential in the society and characterized as a new 

concept in recent years, represent both a producing and consuming group. Therefore, 

producing consumer groups is a community that every organization that wants to be 

successful should acquire. In previous years, this community was known as a community 

that both consumed what they produced and earned money from this product as well. 

However, with the passing years, this mass has started to be only a consumer and then a 

reproducing consumer. The most important factor of this situation, namely being a producing 

consumer, is of course the web 2.0 technologies that have developed with the invention of 

the internet. As a result of the literature review on this subject, it is seen that the importance 

of the position of the producing consumers in the developing economic structures is 

mentioned. It is thought that the transition process of many organizations to digital platforms, 

both social media and Second Life environments with online users, accelerates the 

transformation of producing consumers. An important result of the researches made in this 

study is that Second Life is important as a platform where consumers produce the content 

they use and earn money with the content they produce. Based on the studies and researches, 

it appears that the tendency of the producing consumer community to use Second Life 

environments, which is one of the technological tools, will increase as technology develops. 

Keywords; Producing Consumer, Second Life, Communication research, Communication 

tools
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GİRİŞ

Second Life ortamları her alanda kullanılagelen ve kullanıcıların da ortama katkıda 
bulunduğu sanal bir dünyayı temsil etmektedir. Piyasaya sürüldüğü ilk günden beri üzerinde
başta eğitim olmak üzere her konuda insanların gelişimine sunulan ve projeler üretilen bir
ortamdır. Şirketler Second Life ortamlarını kullanarak pazarlama alanlarını 
geliştirmektedirler. Bu gelişimde üreten tüketicilerin rolü etken bir konumdadır. Second Life 
ortamlarında üreten tüketici kavramını incelemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak 
önem arz etmektedir.

İletişimde üreten tüketici kavramı son dönemlerde görülen ilerlemelerden dolayı 
tekrar konuşulur duruma gelmiştir. Özellikle sosyal medya ortamları ve kullanıcıların da bir 
şeyler katabildiği (forum, yazı, fotoğraf video vb.) web 2.0 teknolojileri güdümündeki 
internet ortamları sayesinde tüketici konumundaki üretenler ön plana çıkmışlardır. Çevrimiçi 
ortamlarda gelişen Second Life ortamları da yine üreten tüketiciler için kullanılan 
ortamlardan biri konumundadır. Çalışmanın konusu üreten tüketici kavramının Second Life 
ortamlarındaki kapsama ilişkin detaylı bir çerçeve çizmektir.

Günümüz teknolojilerindeki ilerleme iletişim araçlarında bir hayli kendini 
göstermiştir. İletişim araştırmalarında üreten tüketicilerin ekonomideki durumları ve 
sağladığı katkıları oldukça fazladır. Elde ettikleri gelir pay olarak şirketler kadar olmasa da 
şirketlerin ürünlerini tanıtıp satışlarında etkin bir rol oynamaktadırlar. Üreten tüketici 
kavramının geçmişten günümüze kadar hangi olaylardan etkilendikleri, hangi özellikte 
oldukları ve son dönemdeki durumlarının neler olduğu çalışmanın sorunsalı olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca üreten tüketicilerin kullandıkları çevrimiçi ortamlardan biri olan
Second Life sanal ortamının yapısı ve iletişim araştırmaları ile ilgisinin durumunun ne 
olduğu da araştırmanın sorunsalını oluşturmaktadır.

Tüketici kavramı teknolojik gelişimlerle birlikte son zamanlarda üreten ve tüketen 
kavramına evrilmektedir. Producer kelime olarak dilimizde üretici ve consumer da tüketici 
kavramlarını karşılamaktadır ve bu iki kavramın bir araya gelmesi ile “Prosumer” kelimesi 
Türkçede üreten-tüketici olarak geçmiştir. Pazarlama dünyasına giren bu terim ilk zamanlar 
profesyonel tüketici olarak kullanılsa da teknolojinin gelişimi ile birlikte üreten tüketici 
haline gelmiştir. İnternetin icadı ile birlikte gelişen Web 2.0 teknolojileri sayesinde sosyal 
medyada ele alınan üreten tüketim sosyal bir ağda hem bilgi tüketen hem de bilgi üreten 
kişilerin var olması ile ortaya çıkmıştır (Tapscott, Boyraz, ve Williams, 2007).

Üreten tüketici için farklı bir bakış açısı da producing ve consumption kelimelerinin 
birleşimi ile “prosumtion” tüketici gücünde son zamanlarda kullanılan bir kavram haline 
gelmiştir. Başarılı kuruluşların en çok önemsediği durumlardan biri olan üreten tüketim, 
başarıların devamı için olmazsa olmazlardan olduğunu belirten Tapscott ve William (2008) 
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bu durumun hayati önem taşıdığını belirtmişlerdir (Tapscott ve William, 2008). Prosumtion
kavramı salt tüketimden arınarak hem üreten hem de tüketen bir anlayıştır. Üreten tüketimin
temelinde şirket, tüketicilere kontrolün kendilerinde olduğunu hissettirerek daha da 
pekiştirilmiştir. İşletme danışmanlığı yapan Tapscott ve William şirketlerin kendi içinde 
büyümelerinden yana adım atmaları, tüketicilerin üretim ve hizmet sürecinde şirket ile 
birlikte hareket etmelerine imkân tanımalarını belirtmişlerdir.

Bir internet sitesinden bilgi almak veya alışveriş yapmak her tüketicinin başvurduğu 
bir işlemdir. Aynı tüketici bu internet sitesine hem bilgi üretimi hem de ürettiği bir ürünü 
satarak üreten tüketici unvanına sahip olmaktadır. Medya ve iletişim sektöründe üreten 
tüketici kendini oldukça geliştirmiştir. Örneğin eBay ve benzeri gibi internet kuruluşları 
üreten tüketici kitlesini oldukça iyi bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu sistem geleneksel 
pazarlama anlayışından ziyade üreten tüketicileri de sürece dahil ederek hiyerarşik bir 
büyümeye anlayışı kazandırmaktadır. Şirketlerin güçlenmesini sağlayan bu anlayış ürün 
alım-satımında komisyon katalog gibi hizmetlerle tüketicileri işe koyarak yaptıkları üretimi 
de ödüllendirmektedir (Güney, 2010).

Fordist üretim 1970’li yıllarda önemini kaybederek çok uluslu şirketlerin ekonomide 
söz sahibi olması ve yaşanılan krizler sonucunda farklı bir anlayış içerisine girilmiştir. 
Olumsuz etkilenen fordist anlayışının yerine üretim post-fordist anlayışının kendisini ön 
plana çıkarttığı görülmektedir. Özelleştirmelerin artması, yeni değerlerin ortaya çıkması ve 
ekonomide noe-liberal anlayışla birlikte post-fordist üreten tüketim anlayışı üreticiler ile 
tüketiciler arasındaki ayrımı gittikçe belirsizleştirmiştir (Aygeyik, 2000). Seri üretim ve
üretimin fazla olması teknolojinin olanaklarının ilerlemesi ile birlikte tüketici talepleri 
doğrultusunda üretim ve tüketim anlayışını değiştirmektedir. Fiske (1999) muhalif 
bağlamdaki tüketici direncinden farklı düşünerek üreten tüketim üretimi ile tüketicilerin aynı 
amaç doğrultusunda olduğunu belirtmiştir. Üreticilerin amacı tüketicileri memnun etmek 
iken tüketicilerin de benzer şekilde üreticiler tarafından memnun edilmeyi düşünmektedirler. 
Üreticiler ile tüketiciler arasında ayrım artık bazı bakış açılarına göre bitmiştir ve bu
yaklaşıma göre herkes tüketici konumundadır (Fiske, 1999). Bu sebeplerle de iletişimde 
üreten tüketici kavramı son dönemlerde görülen ilerlemelerden dolayı tekrar konuşulur 
duruma gelmiştir. Özellikle sosyal medya ortamları ve kullanıcıların da bir şeyler katabildiği 
(forum, yazı, fotoğraf video vb.) web 2.0 teknolojileri güdümündeki internet ortamları 
sayesinde tüketici konumundaki üretenler ön plana çıkmışlardır. Çevrimiçi ortamlarında 
gelişen Second Life ortamları da yine üreten tüketiciler için kullanılan ortamlardan biri 
konumundadır. Bu çalışma, Second Life ortamlarını her alanda kullanılagelen ve 
kullanıcıların da ortama katkıda bulundukları sanal bir dünya olarak analiz etmeyi 
amaçlamaktadır. Büyük kuruluşların şirketlerini Second Life ortamlarına taşımaları ve bu 
ortamları kullanarak satış yapmaları, ürünlerini tanıtmaları son yıllarda sık görülmektedir. 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 68 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



İletişim araçlarından üreten tüketicilerin Second Life ortamlarını kullanmaları ve içerik 
üretmeleri kuruluşların istedikleri bir ortamdır. Bu çalışmanın amacı geçmiş yıllarda üreten 
tüketici kavramının ne anlama geldiği ile birlikte kullanım alanlarını incelemek ve üreten 
tüketicilerin yıllar içinde nasıl evrildiğini ortaya çıkarmak, aynı zamanda iletişim kanalı 
olarak üreten tüketici kavramının son yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmelerden Second 
Life ortamları ile ilgisini incelemektir. 

YÖNTEM VE BULGULAR

Çalışma kapsamından YÖK’ün tez indeksi taranarak ilgili çalışmalara erişim 
sağlanmıştır. Google akademik başta olmak üzere internet sitelerinden faydalanılarak 
derleme çalışması yapılmıştır. Erişilen dokümanlar incelenmiş ve analiz edilmiştir. Çalışma 
iletişimin kullanım alanları yaklaşımlarından biri olan “Üreten Tüketici” kavramı ve 
kullanım alanları ile ilgili olan teknoloji kazanımlarından “Second Life”ın yeri ile ilgili olup; 
çalışmalar YÖK’ün tez indeksinden yüksek lisans ve doktora çalışmaları, “Trdizin” 
indeksinden Türkçe makale ve kaynaklar, Google akademikten yabancı kaynaklar, iletişim 
araştırmaları dersi kapsamındaki okumalar ve internet kaynaklarından yararlanılmıştır.

Üreten Tüketici Geçmişi

Üreten tüketici kavramı son yıllarda üretimin en fazla artış gösterdiği ortam olan 
internet ve sosyal medya platformlarında çoklu ortam teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte 
kendinden sürekli bahsedilen bir konu olarak gündemdeki yerini almıştır. Sosyal medya yani 
çoklu ortam üretimleri beraberinde ekonomik, sosyal ve toplumsal değişimlere sebep olmuş 
ve etik kuralları da beraberinde getirmiştir. Teknolojilerin meydana getirdiği ekonomik 
değişiklikler yeni yapılanmalara neden olmaktadır. Bu durum dijital ekonomi adında yeni 
bir ekonomik anlayışı doğurmuştur. Sosyal medya ve Web 2.0 teknolojileri sayesinde 
ekonomide yeni açıklar oluşmaktadır. Bu ekonomik açıklığı üreten tüketici kavramı ile 
belirtilen kitle doldurmaktadır. Üreten tüketici yapısının ekonomik yönünü anlamak için 
değişen tüketim anlayışı, üretim ilişkileri ve yeni (dijital) ekonomiyi anlamak 
gerekmektedir. Dijital oluşumlarla birlikte sosyal medya, Second Life, artırılmış gerçeklik 
gibi internet oturumları kendisinden oldukça fazla söz ettirmektedir (Güney, 2010). Bununla 
beraber üreten tüketici kavramının geçmişini bilmek oldukça önemlidir.

Günümüz tüketicileri satın alma kararı verme sürecinde muhatap oldukları markalara 
karşı daha çok söz sahibi olmaları son derece fazla artış göstermektedir. Özellikle iletişim 
teknolojilerindeki gelişim tüketicileri daha güçlü bir pozisyona getirmektedir. Günümüz 
tüketicileri aynı zamanda içerik oluşturarak aktif bir şekilde üretimin içerisine girmektedir.
“Prosumer”i ilk olarak kullanan Alvin Toffler, üreten tüketici için daha önceden var olan bir 
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anlayışın tekrar ortaya çıkmasına değinmiştir ve bunun nedeni ise endüstrileşmeden önce 
insanların kendi tüketimlerini üretmesine dayanmaktadır (Washington, 2007).

Üretim sürecimin el işçiliğine dayandığı geçmiş yıllarda ürün geliştirmek dönemin
esnafları tarafından yapılmıştır ve bu durum üretim biçiminin tek olduğu zamanları 
yansıtmaktadır. İnsanlar bireysel kullanım amaçlı kendi ürettikleri ürünler için aynı zamanda 
tüketici konumundaydılar. Bu sebeple Toffler’in düşüncesinde ön plana çıkan, insanların 
üreten tüketici olmasının temel sebebi budur. Endüstri öncesi insanların yaptıkları el işleri 
için onlara ne üretici ne de tüketici demek doğru değildir. Onlar da bugünün ifadesi ile üreten 
tüketicilerdir. Endüstri dönemi ile birlikte tüketim ve üretim birbirinden ayrılmış tüketiciler 
ve üreticiler kavramını gün yüzüne çıkarmıştır.

Sanayi toplumu ile birlikte bireylerin kullanma amacına göre üretimin yapılmasıyla
pazar alışverişinin temeli atılmıştır. Sanayi ile birlikte gelen seri üretim kas gücü ihtiyacını 
azaltmış makine gücüne önem verilmiştir. Bu durum aksine insanların işte daha fazla zaman 
geçirmesine neden olmuştur. Sanayiden sonra bilgi çağında ise toplumun temelinde tüketim 
ve üretim kavramları tekrar biçimlenmeye başlamıştır. Üreten tüketici kavramı enformasyon 
çağında tekrar gün yüzüne çıkmıştır.

Şekil 1. Üreten Tüketicinin dönemlere göre değişimi

Şekil 1. de üreten tüketicinin üç farklı tarihsel evreden geçtiği bu geçişlerde sanayi 
devrimi ve enformatik çağının etkili olduğu söylenebilir.

Uygarlık tarihinde her gelişim geleneksel olarak yapılan eylemler üzerinde ciddi 
değişiklikler olmasını sağlamıştır. Bu değişimleri üç boyutta ele alan Czarnecki (2009) 
boyutlar arası değişimin nedeni olarak kullanılan kaynakların değişimi olarak belirtmiştir. 
Doğal kaynaklara verilen önemden bilgiye verilen öneme doğru bir sıralama yapmıştır. 
Günümüzde de en büyük ihtiyaç ve güç bilgiye olan sahipliktir. Sanayileşme ile birlikte 
gelişen seri üretim insanları daha fazla tüketime yöneltmiştir. Son yirmi yılda ise tekrar bir 
değişiklik olmuş ve tüketici konumunda olan insanların üreten tüketici konumuna geçmiştir. 
Büyük süpermarketler, fast food restoranlar ve IKEA gibi şirketler üreten tüketiciyi tekrar 
gün yüzüne çıkarmıştır (Czarnecki, 2009).

Üreten tüketicinin konumuna bakıldığında profesyonel üretici ve tüketici kavramları 
ile birlikte bulunduğu konum Şekil 2. de görülmektedir.

Şekil 2. Üreten tüketicinin konumu Washington, 2007; 37

İmalat / El işçiliği Tüketim Toplumu İşbirliği Üretimi
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Şekil 2. de Washington’un (2007) tez çalışmasında üreten tüketici kavramının 21. 
yüzyılın başından itibaren yazılımlar sayesinde daha da gelişmiş ve aynı zamanda tüketici 
olan üreten-tüketiciler yeterli içerik bilgisi, tüketicilerin önemsediği ürünleri bilen ve bu 
kitlenin onay verdiği ürünleri bilen bir konumda yer almıştır. Aktif üretici ile pasif tüketici 
arasında bulunan üreten tüketiciler normal tüketiciler gibi pasif değillerken profesyonel 
üreticilere kadar da aktif olmamaları, bu olguların ortasında yer almaktadırlar (Washington, 
2007).

Üreten Tüketicilerin Ürettiği İçerikleri

Web 2.0 teknolojileri ile gelişen internet ortamlarında üreten tüketicilerin ürettiği 
içerikler diğer tüketicilerin kullanımına açık olarak web sitelerinde yayınlanan hemen hemen 
her türlü materyalin bulunduğu internet ortamlarıdır. Kişisel kullanıcıların açtıkları 
oturumlarda ürettikleri paylaşımların tamamı bu kategoride yer almaktadır (Halbert, 2008).

Kullanıcıların ürettikleri içerikler yani üreten tüketicilerin ortaya koyduğu ürünler 
dijital ortamlarda üretilmiş ve internet üzerinden yayına sunulmuş içeriklerdir. Profesyonel 
olarak hazırlanmış tüketicilere yönelik internet ortamlarından ziyade içerikler üreten ve 
üretilmiş içeriklere katkı sağlayan amatör bireyler bu platformlarda kendilerini üreten 
tüketici olarak göstermektedirler. OECD raporuna göre kullanıcıların ürettikleri ve internet 
üzerinden erişim sağlanan ve belli bir yeterlik ve çalışma ile ortaya konulan ama profesyonel 
olmayan üretilmiş içeriklerdir (OECD, 2007). OECD raporuna göre üreten tüketicilerin 
internet ortamlarında ürettikleri içerikler;

- Sosyal ağlar
- Bloglar
- Padcastlar
- Wikiler

İçerik Uzmanı / Tüketici

Yüksek içerik bilgisi

Yüksek kitlesel bilgi

Tüketicilerin onayına verilen önem

Tüketici

Yeterli beceri/Üreticiden gelen bilgi

Yüksek beceri/Tüketiciden gelen bilgi

Profesyonel/Üretici

Yüksek teknik beceri (ya da bu becerilerin bilgi birikimi)

Yüksek mesaj tasarımı, bilgi birikimi ve beceri

Yüksek kimlik algısı
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- Videolar
- İnternet siteleri

Üreten tüketiciler tarihsel gelişimine bakıldığında, internetin icadı ve Web 2.0 
teknolojisinin gelişiminin etkisine ile birlikte üretim ile tüketim arasında bulunan belli bir 
mesafe kat etmiş tüketicilerdir. Ürün geliştiren şirketlerle farklı bir ilişkisi olan ve satın 
alırken normal tüketicilerden farklı olarak yeniliği hemen benimseyen bir rolleri vardır. 
Literatürde erken adaptasyon olarak adlandırılan bu grup yeniliği hemen benimseyip inceler 
ve kendisinden de bir şeyler katmaya çalışır. Adaptasyon grubu ürünlerin internet 
ortamındaki satışlarında etkin bir rol oynamaktadır. Bu durum sosyal ağda ürünler üzerinden 
yapılan yorumlar eleştiriler aracılığıyla bu grubun ne kadar etkili olduğunun göstermektedir.
(Çalışkan, 2014). İnternet teknolojilerinin kazanımlarından biri olan web 2.0 aracılığı ile 
tüketicilerin medyada en etkin rol oynayanların sınıflandırılması sonucu olarak yedi farklı 
türden bahseden Bernoff ve arkadaşları bunları şu şekilde sıralamaktadır; ürün ortaya 
koyanlar, sohbet edenler, eleştiri yapanlar, bilgi toplayanlar, olup biteni izleyenler, 
katılımcılar ve hiçbir harekette bulunmayanlar olmak üzere web 2.0 teknolojilerini 
kullanmaktadırlar. Bu gruplardan ürün ortaya koyanlar yani yaratıcılar, herkesin erişip 
izleyebileceği ürünler ortaya çıkartıp sosyal medyayı etkin kullanan gruptur. Bu topluluk 
üreten tüketicilere en güzel örnektir. Blog yazarlığı, ses ve videolar oluşturma, resimler 
üzerinde yeni ürünler ortaya çıkarma, oluşturduğu ses, video, fotoğraf yazı ve dosyaları 
internet ortamına aktararak içerik üretirler. Diğer önemli grup olan biteni izleyenler, bu 
grubun kitlesi oldukça fazladır. Bu kullanıcılar yazı okumak, üretilen videoları izlemek, 
forum sitelerini okumak, ses ve fotoğraf dosyalarını incelemek gibi en etkin role sahip 
kitledir. Bu grup üreten tüketicilerden sadece tüketicilere doğru yönelen gruptur. Üreticileri 
değerlendirmeleri en önemli faktörlerdendir (Bernoff, Fiorentino, & Glass, 2007).

Second Life

Second Life (ikinci yaşam) sanal ortamda insanları bir araya getiren bir web 2.0 
teknolojileri ürünüdür. Linden Lab şirketi tarafından 2003 yılında üretilmiş olan internet 
üzerinden kullanılan üç boyutlu bir ortamdır. Sanal ortamda üretilmiş mekanlar ve nesneler 
kullanıcıların imkanlarına sunularak devasa büyüklükte katılımcılarla kişilerin bir araya 
gelmesi sağlanır. Üç boyutlu sanal ortam olan Second Life’da kullanıcılar tasarımlardan 
faydalanarak her türlü gerçek hayattaki yapabildikleri işleri sanal gerçekliği kullanarak da
yapabilirler (Ertürk ve Şahin, 2019). Second Life kavramı birçok kişiye oyun ismi gibi gelse 
de temaları ve belli bir hedefi olan sanal ortamdır. Seviye atlama, ilerleme, puan artırma 
kazanma gibi oyunda görünen özelliklerinden ziyade çevrimiçi kullanıcıların bir araya 
geldiği sosyal bir ortamdır. Sosyal ağlar olarak da bilinen uygulama kullanıcıların bir araya 
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gelmesi sonucu yaşam platformunun birer parçası konumundadır (Uluğ Yurttaş, 2011).
Second Life ile ilgili başka farklı tanımlar yapılmıştır; bunlardan biri, üç boyutlu sanal bir 
ortam olan Second Life erişimi için yüksek bant genişliği internetin kullanılması 
gerektiğinden ve herkesçe erişimi sağlanabilen sanal gerçeklik özelliği olan bir ortamdır 
(Artz, 2009). Bir başka tanımda ise sanal ortamda oluşturulan nesnelerin insanların 
kullanımına sunulması ve çevrimiçi olan bu ortamlarda etkileşime girerek kendilerine bir 
avatar seçmeleri ve avatarlarını dış görünümü ile kendilerini yansıtan bir karaktere 
dönüştürmeleri gerçek hayatta var olan fiziksel özelliklerin taklit edilmesi ile oluşturulmuş 
sanal bir ortamda vakit geçirmeleri olarak tanımlanmaktadır (Bainbridge, 2007).

Second Life sanal ortamını oyun olarak da nitelendirmek mümkündür. Second Life 
yani ikinci hayat fiziksel olarak yaşadığımız dünyadan farklı olarak sanal ortamda çevrimiçi 
giriş yapılan ve online oynanan 3D yaşam simülasyonudur. “Seconlife” sitesinden üye 
olunup ücretsiz oynanabilir. Normal oyunlarda bitirme ve sona ulaşmak amacı varken 
Second Life ’ta daha çok sosyalleşme ve vakit geçirme ortamı olarak nitelendirilebilir (Çetin, 
2009). Üreten tüketici konumundaki kullanıcıların bir şeyler üretip tasarımlarını satışa 
sunabildiği ve para kazanabildiği bir ortamdır. Yabancı dil öğrenimi ve eğitimde birçok
alanda yeni şeyler öğrenme ortamıdır. Eşzamanlı yani senkron olarak kullanılabilen araçlar 
yardımı ile konuşulabilen ve yazışmalar yapılabilen bir ortam olan Second Life kurumsal 
olarak öne çıkan firmaların reklamlarını da yaptıkları bir platformdur. 

Second Life Kullanım Alanları

Second Life ortamlarının kullanım alanı oldukça geniştir. Birbirlerinden fiziksel 
olarak uzakta yer alan öğrencilerin bir araya gelmesi ile yabancı dil öğrenimi üzerinde 
yapılan çalışmalar mevcuttur. Eğitim alanında yabancı dil öğreniminden tıp öğrenime kadar 
birçok alanda çalışmalar yapılmıştır (Güzel ve Aydın, 2014). 

Kâr amacı gütmeyen kurumlar için kullanılan Second Life pazar ortamlarında da sık 
sık kullanıldığı görülmektedir. Her türlü organizasyona destek veren çevrimiçi üç boyutlu 
ortam kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için de güzel bir fırsat oluşturmaktadır. Sanal dünyada 
var olan Second Life kâr amacı güden kuruluşlara finansman desteği sağlayıp rekabet 
ortamları yaratması için pazarlama faaliyetlerinde önemli konumlara geldiği görülmektedir 
(Arı, 2008).

Second Life oyunu ile yapılan araştırmalar incelendiğinde geniş bir ortama yayıldığı 
görülmektedir. Daha çok eğitim alanında kendine yer bulan Second Life üç boyutlu oyun 
iletişim araştırmalarında da yer almaktadır. Tüketici davranışlarını ortaya koymak için 
yapılan çalışmada Second Life ortamında oluşturulan kullanıcı kimlikleri aracılığı ile 
kişilerin alışveriş alışkanlıklarını görmek ve sanal ortamdaki etkileşimlerinin nasıl olduğunu 
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ortaya koymak için bir çalışma yapılmıştır. Üç boyutlu sanal iletişim ağında kullanıcılar
arasındaki etkileşimin nasıl olduğu davranışların alışverişe yansıması sonucunda 
incelenmiştir. Oluşturulan sanal kimlikler Second Life oyununda çevrimiçi bağlanan 
kişilerin kendi yaşam biçimlerini sunarak gerçek hayatlarındaki alışveriş davranışlarının 
nasıl olduğunu görmek istemişlerdir (Nagy, 2010). Second Life sanal ortamında geçmiş 
yıllardaki bilim kurgu roman ve filmlerindeki gibi teknoloji aracılığı ile yapılan hayaller 
üzerine yapılan çalışmada Jones (2006) sanal ortamda kullanılan uzamsal zekâ kişilerin 
yaratıcılıklarını geliştirdiklerini tespit etmiştir. Yapılan çalışmada online katılımcılara 
avatarları aracılığı ile yeni özellik, değerler ve yaratıcılıklarını geliştirdiklerini öne 
sürülmüştür. Araştırma sonucunda ise Second Life ortamı ile artırılan gerçeklik, fiziki ortam 
ve sanal ortamda vücut bulan avatar katılımcılara gerçekle sanalı ayırt etmekte 
zorlanacakları düzeyde bir gerçek dünya ortamı sağladığı görülmüştür (Jones, 2006). Aynı 
şekilde, EPN kuruluşu Hollanda’da yaptığı bir araştırmada Second Life oyununun kültürel 
olarak kişilerin gerçek hayatlarındaki durumlarını sanal ortama aktararak ekonomik ve 
toplumsal olarak ilişkiler ortaya çıktığını bulmuşlardır. Gerçek hayatlarında elde ettikleri 
başarılar ve mutluluğu Second Life oyununda da ortaya koydukları görülmüştür. Ayrıca 
dezavantajlı gruplar için oluşturulan sanal ortam Second Life oyunu ile bireylerin gerçek 
hayattan daha mutlu oldukları sonucuna varmışlardır. Sosyal ortamlar aracılığı ile kurdukları 
iletişim ve ortaya koydukları yeni sosyal ürünler sayesinde mutlu olduklarını belirtmişlerdir. 
Gerçek hayatlarındaki psikolojik sıkıntıları sanal ortamda giderdiklerinden bahsetmişlerdir 
(Tüter, 2007).

Second Life ve Üreten Tüketiciler

Web 2.0 teknolojilerinde kullanılan üç boyutlu ortamlardan biri olan Second Life ilk 
defa 2003 yılında kullanılmaya başlanarak, kişisel karakterler edinen kullanıcıların sanal 
ortamlarda bir araya gelip iletişim kurmalarını sağlamaktadır. Üç boyutlu sanal ortam olan 
Second Life aracılığı ile kullanıcılar kendilerini gerçek hayatta temsil eden hayali avatarlar 
ile sanal ortamda bir araya gelip diyalog kurmaktadır. Bu süreçte kar sağlamak amacıyla 
dahil olan işletmeler de mevcuttur. Online olarak giriş yapan katılımcılar sanal 
yerleşkelerinde buluşup konuşabilmekte ve konuşulan konular araba, giysi, emlak işleri veya 
günlük hayatta kullandıkları bir diş fırçalısı bile olabilmektedir. Pek çok konunun 
konuşulduğu bu iletişim ortamında ürün satışının mümkün olması önemli bir avantaj gibi 
gözükmektedir. Second Life için kullanılan sanal para birimi kurucularının ismi olan Linden 
dolarıdır. Sanal ortamda kazanılan bu para normal ABD dolarına çevrilip sanal ortamdan 
fiziki ortama aktarılabilmekte ve bu özellikleri ile ekonomide kendisine yer eden Second 
Life üreten tüketiciler için bir kazanç merkezi (Kaplan, & Haenlein, 2009) haline 
dönüşmektedir.
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Second Life sadece üç boyutlu sanal bir ortam değildir aynı zamanda kullanıcılar bu 
ortamla bir şeyler üretip geliştirmektedir. İletişim ortamında yapılan sohbetlerin yanı sıra 
yerleşimciler binalar inşaa etmekte, hatta imkanları doğrultusunda yeni icatlar yapmaktadır.
Bulundukları sanal dünyaya yeni nesneler kazandırabilen katılımcılar daha ileri düzey işlerle 
yaptıklarını satabilmektedirler. Üretilen bu içerikler Second Life sanal ortamının 
kullanıcılara kattığı bir özelliktir ve gerçek hayatta olan konser, basın toplantısı, dersler gibi 
sosyal etkinlikler de tıpkı gerçek gibi Second Life ortamına aktarılabilmektedir. Ayrıca, 
gerçek hayatta yapılması zor olan uçmak, ışınlanmak, derinlere dalmak gibi işleri Second 
Life ortamında kolayca yapabilmektedir. Katılımcılar yazılım üzerine çalışıp geliştirecekleri 
yeni özellikleri avatarlarına ekleyebilmekte veya bu ürünleri satabilmektedirler ve bir takım 
teknik özellikler sayesinde kullanıcılar yeni ürünler üretebilmektedirler. 
(http://computer.howstuffworks.com/internet/socialnetworking/networks/second-life.htm).

SONUÇ

Yeni nesil platformlardan biri olan Second Life diğerlerinden farklı olarak üreten 
tüketici kavramı ile yakından ilgilidir. Çünkü, sanal ortam kullanıldığında sadece tüketiciler 
için değil aynı zamandan kâr amaçlı kuruluşlar için hatta kamu kurumları için gerçek hayata 
alternatif olabilecek üç boyutlu çevrimiçi ortamlardır. Örneğin, Starbucks gibi dünya 
markası olan bir şirket, Second Life ortamını kullanarak tüketicilere ulaşmaktadır. Bununla 
birlikte bazı hükümetler de vatandaşlarına belli konularda yardımcı olmak için Second Life 
ortamında hizmetler vermeye başlamıştır. Yine aynı şekilde, dünyada pek çok üniversite 
sanal kampüs ortamlarını Second Life ortamına taşımakta ve derslerini hatta laboratuvar 
çalışmalarını bile bu platformda gerçekleştirmektedir.

Pek çok işletme ürünlerini online platformlarda satışa sunmaktadırlar. Ancak, kendi 
hayal dünyasına uygun sanal ortamlar tasarlayıp yaşam tarzına uygun olacak şekilde dizayn 
eden Second Life da, işletmeler birer kimlik kazanmaktadır. Kazandıkları kimlikle 
pazarlama dünyasında kendilerine kalıcı ve sürdürülebilir yer edinen işletmeler, bu interaktif 
platform ve uygulama aracılığı ile tüketicilerin duygu ve düşüncelerini belirleyip araştırarak 
sürekli iletişim kurmanın avantajlarına sahip olmaktadır. Milyonlarca kullanıcı ile her geçen 
gün büyüyen Second Life şirketi milyarlarca dolar bütçesi ve bünyesinde barındırdığı 
ürünleri ile her gün büyümeye devam etmektedir. Bu sayede sürekli güncellemelerle inovatif 
bir yaklaşım sergileyen bu ve benzeri online platformların yarattığı yeni bir kavram olarak
“üreten tüketiciler” de sayıca artış göstermektedir.

Değişen ve gelişen teknolojinin hem bireylere hem de şirketlere kazandırdığı tüm 
kolaylıklar, taraflar arasındaki iletişimin yönünü de değiştirmektedir. Bireyler hem alışveriş 
yaparak ihtiyaçlarını gidermekte hem de etkileşimli platformlarda kendi yaratıcılıklarını da 
gösterme şansı elde etmektedir. Bununla birlikte işletmeler de üreten tüketiciler sayesinde 
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kendilerini geliştirmek adına önemli geri dönüşlere sahip olmaktadır. Geleceğin teknolojik 
dünyasında yaşanması öngörülerin daha nice gelişme ve değişmeler de bu durumun 
boyutunu daha farklı bir hale getireceğinden, işletmelerin konuya olan ilgilerinin artarak 
devam etmesi gerekmektedir. 
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ÖZET

Bu araştırma, çokkültürlü okullarda çalışan öğretmenlerin karşılaştığı sorunları araştırmak 
amacıyla yapılmıştır. Araştırma metodu olarak nitel araştırma metodu kullanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu çokkültürlü okullarda öğretmenlik yapan 5'i kadın 5'i erkek 
olmak üzere toplam 10 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 5 sorudan oluşan 
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu hazırlanırken literatür 
taraması yapılmış uzman görüşleri alınarak sorular oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış 
görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. 
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre,  iletişim ile ilgili öğretmenlerin yaşadığı sorunlardan 
elde edilen en yüksek frekanslı bulgu; çocukların yeterli düzeyde Türkçe bilmemesi olduğu ve 
Türk kültürüne ait atasözleri, deyimleri, ikileme ve mecaz anlam gibi kavramları öğretirken 
zorlandıkları bulgusu olmuştur. Öğrencilerin okul ortamına uyumu konusunda öğretmenlerin 
karşılaştığı sorunlar ile ilgili elde edilen en yüksek frekanslı bulgu; öğrencilerin içe kapanık 
olmaları ve kendilerini adeta sınıfta gizlemeye çalışmaları bulgusu olmuştur. Ayrıca 
öğrencilerin kendi kültürlerinden getirdikleri değerleri farklı olduğu için öğrencileri ortak bir 
alanda biraraya getirmede güçlüklerin yaşandığını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin öğrenciler 
arasındaki kültürel farklılıktan kaynaklanan sorunları ile ilgili en yüksek frekanslı bulgu; 
sınıfta kendi kültüründen olan akranlarıyla arkadaşlık ilişkisi geliştirip, onlarla iletişim 
kuruyor. Dil farklılığından dolayıda öğrenciler arasında gruplaşmalar olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Bu durum da sınıf içi etkileşimi azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin, 
MEB eğitim programını uygularken yaşadıkları sorunlar ile ilgili en yüksek frekanslı bulgu; 
sınıfta öğrencilerin kültürel farklılıktan dolayı seviyelerinin aynı olmadığı bu durumun eğitim 
programındaki davranışları bütün öğrencilerin aynı seviyede kazanmalarını zorlaşmakta 
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca okuma yazma gibi temel becerileri sınıf ve yaş 
seviyesine göre yetersiz olan öğrencileri için programı uygulamakta sorun yaşadıklarını, 
ailelerin farklı kültürlere ait eğitim sistemlerinde okudukları için çocuklarına derslerinde 
yardımcı olamadıkları ve öğrencilere programda bulunan derslere ait Türkçe terimleri ve 
kavramları anlatmakta güçlük çektikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Çokkültürlü bir okulda 
çalışmanın getirdiği sorunlar ile ilgili en yüksek frekanslı bulgu; farklılıkları gözeterek dersin 
işlenmesinin zor olduğu bulgusu olmuştur. Elde edilen bulgulara göre önerilerde 
bulunulmuştur.
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Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, iletişim, uyum, çokkültürlü okul, öğretmen
 

ABSTRACT

This research was conducted to investigate the problems faced by teachers working in 
multicultural schools. Qualitative research method was used as the research method. The 
study group of the research consists of 10 teachers, 5 female and 5 male, teaching in 
multicultural schools. A semi-structured interview form consisting of 5 questions was used as 
a data collection tool. While preparing the interview form, a literature review was made and 
questions were formed by taking expert opinions. The data obtained from the semi-structured 
interview form were analyzed with the content analysis technique. According to the findings 
obtained from the research, the highest frequency finding obtained from the problems 
experienced by teachers related to communication; It has been found that children do not 
know Turkish at a sufficient level and they have difficulties in teaching concepts such as 
proverbs, idioms, reduplication and metaphorical meaning of Turkish culture. The highest 
frequency finding related to the problems faced by teachers regarding the adaptation of 
students to the school environment; It has been found that students are introverted and try to 
hide themselves in the classroom. In addition, they stated that they had difficulties in bringing 
students together in a common area because the values that the students brought from their 
own cultures were different. The highest frequency finding related to the problems of teachers 
arising from cultural differences among students; In the classroom, he develops friendships 
and communicates with his peers from his own culture. It was found that there were 
groupings among the students due to the language difference. It was concluded that this 
situation reduces in-class interaction. The highest frequency finding related to the problems 
experienced by the teachers while applying the MEB education program; It has been found 
that the level of students in the classroom is not the same due to cultural differences, and this 
situation makes it difficult for all students to acquire the same level of behavior in the 
education program. In addition, it has been found that students who have insufficient basic 
skills such as reading and writing have problems in implementing the program, that families 
cannot help their children in their lessons because they study in education systems belonging 
to different cultures, and that they have difficulty in explaining Turkish terms and concepts to 
the students in the courses in the program. The highest frequency finding related to the 
problems of working in a multicultural school; It has been found that it is difficult to teach the 
course by considering the differences. Suggestions were made according to the findings 
obtained.

 

Keywords: Multiculturalism, Multicultural School, Teacher Problems.
 

GİRİŞ

Çokkültürlü, İngilizce “multicultural” kelimesinin karşılığıdır. "Farklı ırk, dil, din ve ulusal 
gelenekleri içinde barındıran” (Oxford, 1999) anlamına gelmektedir.

Çokkültürlülük, dil, cinsel yönelim, cinsiyet, yaş, ırk, etnik yapı, engelli olma, sosyal sınıf, 
dinsel yönelim ve diğer kültürel boyutların farkına varılmasıdır (APA, 2002). Farklı din, dil, 
ırka sahip farklı kültürdeki toplulukların bir arada yaşamasıdır. Çokkültürlülüğü bir 
farklılıklar bütünü olarak algılarken, kültürel etkileşimi de farklılıklar arasındaki ilişkiler 
olarak görmek, çağdaş toplumların karakteristik bir özelliği haline gelmektedir (Kostova, 
2009: 218). 
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Çokkültürlülük, bir kavram olarak “ev sahibi toplumun içinde kültürel ve toplumsal 
farklılıkları ulusal birlik çerçevesinde bir dereceye kadar yükseltmek ve 
cesaretlendirmek”anlamına gelir(RamussenveKolarik, 1980: 312).

Çokkültürlülük kavramı iki yönlü bir kavram olup hem tanımlayıcı hem de değer verici 
anlamlarda kullanılmaktadır. Çokkültürlülüğün ilk anlamı bir toplum içinde yer alan çok 
sayıdaki etnik ve kültürel grupların varlığına işaret etmektedir. Terimin bu anlamdaki 
kullanımı, çoğu zaman bir problemi ifade etmeye yöneliktir. Burada çokkültürlülük, aynı 
toplum içindeki değişik ve bazen de çatışan grupların ulaştırılması/bağdaştırılması problemi 
olarak anlaşılmaktadır. Bu anlamda çokkültürlülük, kültürel kökeni ne olursa olsun farklı 
kültürel geleneklere izin verilen bir toplumda, bireylerin barış içinde ve bir arada 
yaşayamamaları için hiçbir neden olmadığını ifade eder. Değerlerin ve onların yorumu 
hakkında gruplar arasındaki anlaşmazlıkların belli bir toplumsal yapı içinde kolayca 
bağdaştırılamaz olduğu yerde ise çokkültürlülük bir problem haline gelebilmektedir 
(Özbudun, 2003: 32).

Gorski (2010), çokkültürlü eğitimi, farklılıklara değer veren, sürekli değişen toplumun 
ihtiyaçlarını karşılayan, ilgili tüm kişilerin kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunan
programlar geliştirmek ve tüm grupların güçlendirilmesi için bir okul çeşitliliği düzgün 
yönetmek olarak tanımlamıştır.

Çok kültürlü eğitim, farklı ırk, etnik yapı ve sosyal gruplardan gelen tüm öğrenciler için eşit 
eğitim fırsatları oluşturmaya çalışır ve bunun için de tüm okul ortamını değiştirmeye, yeniden 
yapılandırmaya uğraşır (Banks ve dig., 2001: 5).

Çokkültürlü eğitim savunucuları bütün öğrencilerin ırkları, etnik kökenleri, dilleri, dinleri, 
cinsiyetleri, kültürel geçmişleri, sosyal ekonomik statüleri hatta cinsel tercihleri dikkate 
alınmaksızın fırsat eşitliğine sahip bir okul ve eğitim ortamı sağlanması gerektiğini 
belirtmektedir. Dolayısıyla, çokkültürlü eğitimin temel ilkeleri ve boyutları şu şekilde 
sıralanabilir (Açıkalın, 2010: 1229): a) Sosyal adalet, b) Eğitimde fırsat eşitliği, c) Eğitim 
ortamında kültürün önemini ve etkisini anlama, d) Diğer kültürleri tanıma ve anlama e) Diğer 
kültürlere karşı ön yargıları azaltma f) Okul ve eğitim ortamını çokkültürlü ilkelere göre 
oluşturma g) Fırsat eşitliğini ve kültürel öğeleri gözeterek öğretim yapma

Çok kültürlü eğitim, öğrencilerin farklılıkları anlamayı ve saygı duymayı öğrenme sürecidir. 
Günümüzde küreselleşme eğiliminin etkileri, eğitim sistemleri üzerinde daha fazla 
hissedilmektedir. Modern toplumlarda, yetiştirilen bireylerin farklı kültürel gruplarla 
etkileşim içerisinde olmaları ve etkileşimlerinde olumlu tutumlar geliştirmeleri 
beklenmektedir. Bu nedenle, gelişmiş ülkeler eğitimle ilgili sorunlarına çözümler üretirken, 
çokkültürlü eğitim çalışmalarına da yer vermektedirler (Cirik, 2008: 27).

Sleeter ve Grant (1987)’de alandaki literatürü gözden geçiren bir çalışma yaptı. Çokkültürlü 
eğitimi okullardaki yöntem ve içerikte değişimi hedefleyen bir reform hareketi olarak 
tanımlayan Sleeter ve Grant (1987) literatüre dayanarak birbirinden farklı beş yaklaşımın 
bulunduğunu belirlediler: 1-Kültürel farklılık öğretimi, 2-İnsan ilişkileri, 3-Grup çalışmaları,
4-Çokkültürlü eğitim, 5-Sosyal yeniden yapılanmacı çokkültürlü eğitim (Altaş, 2003: 40).
Leonard ve Patricia Davidman (1994), Sleeter ve Grant (1987)’ın kategorilerinden hareketle 
birkaç yaklaşımı bütünleyen bir sentez kavram önerirler. Onlar çokkültürlü eğitimi birbiriyle 
ilişkili altı amacı gerçekleştiren ve değişime yöneltici yöntemi hedefleyen çok yönlü bir 
kavram olarak tanımlarlar. Davidman (1994)’lar çokkültürlü eğitim ile ilgili altı amacı:
1-Eğitim açısından eşitlik, 2-Öğrencilerin ve ailelerin yönetimde yetkili olması, 3-Toplumda 
kültürel çoğulculuk, 4-Öğrenme çevresinde kültürlerarası, ırklararası ve gruplararası uyum,
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5-Kültürel bilgilendirme, 6-Öğrencilerin, ailelerin ve eğitmenlerin çokkültürlü bakış 
açılarının geliştirilmesi şeklinde sıralamışlardır(Davidman ve Davidman, 1994: 2).

Araştırmanın Amacı :

Bu araştırmanın amacı farklı kültürlerden öğrencisi olan okullarda eğitim veren öğretmenlerin 
karşılaştığı sorunların incelenmesi.
 

YÖNTEM

Araştırma modeli:

Bu araştırmada araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yöntemlerinden betimsel 
araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi, araştırma yapılan bireylerin sahip 
oldukları öznel görüş ve deneyimlerinin sistematik olarak incelenebilmesini ve edinilen 
verilerle bilimsel nitelikli yorumlar yapılabilmesini sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 
2011). Betimsel yöntemler, ilgilenilen ve araştırılmak istenen problemin mevcut var olan 
durumunu ortaya koymaya yöneliktir (Büyüköztürk, Akgün, Karadeniz, Demirel ve Kılıç, 
2016).

Çalışma Grubu:

Çok kültürlü okullarda öğretmenlik yapan 5 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 10 kişi 
üzerinde çalışılmıştır.

Veri toplama aracı:

Çokkültürlü ilkokul ve ortaokul   yönetici ve öğretmenlerinin çokkültürlü eğitime yönelik 
görüşlerini belirlemek amacıyla bu araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır.

Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği sahip olduğu belirli düzeyde standartlık ve aynı 
zamanda esneklik nedeniyle eğitimbilim araştırmalarına daha uygun bir teknik görünümü 
vermektedir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin araştırmacıya sunduğu en önemli
kolaylık  önceden hazırlanmış görüşme protokolüne bağlı olarak sürdürülmesi nedeniyle daha 
sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi sunmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 283).

Verilerin Analizi:

Öğretmenlerden toplanan görüşler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği  

kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz çerçevesinde ilk olarak görüşmeye katılan  öğretmenleri 
sembolize etmek için  öğretmen (Ö)  ve numara belirtmek için (Ö1, Ö2) olarak kodlamanın 
kullanılmasına karar verilmiştir. 
 

BULGULAR

Öğretmenlerin, "İletişim ile ilgili yaşadığınız sorunlar nelerdir?"  Sorusuna verdikleri yanıtlar 
Tablo 1 de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 81 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Tablo 1. İletişim İle İlgili Yaşanılan Sorunlar.

N %

Ö1, Ö3, Ö5 Ö6,
Ö8, Ö9, Ö10

Çocukların yeterli düzeyde Türkçe bilmemesi 7 %39

Ö2,Ö3 Ö4, Ö8 Türk kültürüne ait atasözleri, deyimleri, ikileme ve 
mecaz anlam gibi kavramları öğretirken zorlanıyorum.

4 %22

Ö10, Ö6, Ö7 Kültürler arası farklılıktan dolayı bazı sözler, bazı 
davranışlar farklı algılanabiliyor. Bu durumdan dolayı 
bazı öğrenciler derse katılım göstermiyor.

3 %16

Ö2, Ö3, Ö9 Bazı öğrencilerin kelime dağarcığı çok zayıf olduğu 
için onları anlamakta güçlük çekiyorum.

3 %16

Ö5 Bazı öğrencilerle iletişim kurabilmek için sınıftan bir 
öğrenci tercümanlık yapıyor.

1 %5

18 100

Tablo 1 incelendiği zaman görüşmecilerin büyük çoğunluğu 7 (%38) çocukların yeterli 
düzeyde Türkçe bilmemesinden kaynaklı sorunlar yaşadığını ifade etmişlerdir. ‘‘Öğrencilerin 
anadili farklı olduğu için yeterli düzeyde Türkçe bilmiyorlar" Ö1.

Katılımcılardan bazıları 4 (%22)Türk kültürüne ait atasözleri, deyimleri, ikileme ve mecaz 
anlam gibi kavramları öğretirken zorlandıklarını ifade etmişlerdir. ‘‘Türk kültürüne yerleşen 
deyim, atasözü, eş anlamlı kelimeleri, eş sesli kelimeleri, zıt anlamlı kelimeleri, ikileme, 
pekiştirme gibi kalıpları doğal çevresinde duymadığı için öğretirken zorlanıyorum." Ö2

Öğretmenlerin, "Öğrencilerin okul ortamına uyumu konusunda karşılaştığınız sorunlar 
nelerdir?"  Sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 2 de verilmiştir.

Tablo 2: Okul Ortamına Uyum Konusunda Karşılaşılan Sorunlar

N %

Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, 
Ö6, Ö8, Ö9, Ö10

Öğrencilerin içe kapanık olmaları ve kendilerini adeta 
gizlemeye çalışmaları.

8 %30

Ö1, Ö2, Ö4, Ö5,
Ö6, Ö7, Ö9,

Öğrencilerin değerleri farklı olduğu için zorlanıyor. 7 %26

Ö2, Ö4, Ö6, Ö7,
Ö8, Ö9

Bazı öğrenciler akran grubu içinde yanlış bir şey 
söylemekten korktuğu için konuşmuyorlar.

6 %22

Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, 
Ö7, 

Bazı öğrenciler dil farklılığından dolayı arkadaş 
edinmekte zorlanıyor.

5 %18

Ö10 Okula yeni başlayan bazı öğrenciler farklı kültür
mutfağına ait yemeklere alışmakta zorlanıyor

1 %4

27 100

Tablo 2  incelendiği zaman görüşmecilerin büyük çoğunluğu 8 (%29)   öğrencilerin 
içe kapanık olmaları ve kendilerini adeta gizlemeye çalışmalarından kaynaklı sorunlar 
yaşadıklarını ifade etmişlerdir. " Öğrencilerin okul ortamına uyumu konusundaki temel sorun, 
bu öğrencilerin farklı sosyo kültürel özelliklerdeki yerlerden geliyor olmalarından dolayı 
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genellikle içe kapanık olmaları ve kendilerini adeta sınıfta gizlemeye çalışarak fark edilmeyi 
güçleştirmeleri." Ö4

Katılımcılardan bazıları 7 (%25) Öğrencilerin değerleri farklı olduğu için zorlandıklarını ifade 
etmişlerdir. " Çokkültürlü okullarda farklı doğru kabul edilen değerlerle yetiştirilerek okula 
geldiklerinden bunları ortak payda etrafında toplamak için fazla çaba sarf ediyorum." Ö6

Öğretmenlerin, "Öğrenciler arasındaki kültürel farklılıktan kaynaklanan ne tür sorunlar 
yaşadınız?" Sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 3 te verilmiştir. 

Tablo 3: Kültürel Farklılıktan Kaynaklanan Sorunlar

N %

Ö1, Ö3, Ö5, Ö7, 
Ö9, Ö8, Ö9

Sınıfta kendi kültüründen olan akranlarıyla arkadaşlık 
ilişkisi geliştirip, onlarla iletişim kuruyor. Bu durum 
da sınıf içi etkileşimi azaltıyor.

7 %35

Ö1, Ö2, Ö4, Ö6,
Ö7, Ö10

Sınıf içinde aynı dili konuşan öğrencilerin arasında 
gruplaşmalar oluyor.

6 %30

Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, 
Ö8

Davranışların veya sözlerin kültürel farklılığından 
dolayı çocuklar arasında dalga konusu olabiliyor. 

5 %25

Ö2, Ö3 Yeni gelen bazı öğrenciler diğer kültürlere önyargılı 
bakıyorlar.

2 %10

20 100

Tablo 3  incelendiği zaman görüşmecilerin büyük çoğunluğu 7 (%35)  öğrencilerin sınıfta
kendi kültüründen olan akranlarıyla arkadaşlık ilişkisi geliştirip, onlarla iletişim kurduğunu ve  
bu durumunda  sınıf içi etkileşimi azalttığını ifade etmişlerdir." Sınıfta kültürel farklılığı olan 
öğrenciler daha çok kendi kültüründen olan akranlarıyla arkadaşlık ilişkisi geliştirip, onlarla 
iletişim kuruyor. Bu durum da sınıf içi etkileşimi azaltıyor." Ö7

Katılımcılardan bazıları 6 (%30) sınıf içinde aynı dili konuşan öğrencilerin arasında 
gruplaşmalar olduğunu ifade etmişlerdir. " Aynı dili konuşan bazı öğrenciler kendi aralarında 
kendi kültürlerine özgü oyunları oynuyorlar. Diğer öğrencileri aralarına pek almak 
istemiyorlar. Bu yüzden gruplaşmalar oluyor." Ö10

Öğretmenlerin, "MEB eğitim programını uygularken yaşadığınız sorunlar nelerdir?" Sorusuna 
verdikleri yanıtlar Tablo 4 te verilmiştir. 

Tablo 4: MEB Eğitim Programını Uygularken Yaşanılan Sorunlar 

N %

Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, 
Ö7, Ö8, Ö9, Ö10

Sınıfta öğrencilerin kültürel farklılıktan dolayı 
seviyeleri aynı olmuyor. Bu durum eğitim 
programındaki davranışları bütün öğrencilerin aynı 
seviyede kazanmalarını zorlaşmaktadır.

8 %25

Ö2, Ö3, Ö5 Ö6, 
Ö8, Ö9, Ö10

Okuma yazma gibi temel becerileri sınıf ve yaş 
seviyesine göre yetersiz olan öğrencileri için programı 
uygulamakta sorun yaşıyorum.

7 %21

Ö1, Ö2, Ö4, Ö6, 
Ö8, Ö10

Aileler farklı kültürlere ait eğitim sistemlerinde 
okudukları için çocuklarına derslerinde yardımcı 
olamıyor.

6 %19
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Ö1, Ö3, Ö4, Ö6, 
Ö7, Ö9

Öğrenciler programda bulunan derslere ait Türkçe 
terimleri ve kavramları anlatmakta güçlük çekiyor.

6 %19

Ö3, Ö4, Ö5, Ö8, 
Ö9

Öğrenciler Türkçe düşünmedikleri için programda 
bulunan kazanımları kazandırmakta zorlanıyorum.

5 %16

32 100

Tablo 4  incelendiği zaman görüşmecilerin büyük çoğunluğu 8 (%25) sınıfta öğrencilerin 
kültürel farklılıklardan  dolayı seviyelerinin aynı olmadığını bu durumun eğitim 
programındaki davranışları bütün öğrencilerin aynı seviyede kazanmalarını zorlaştığını ifade 
etmişlerdir. "Sınıfta öğrenci seviyeleri arasında kültürel farklılıktan dolayı seviye farkı 
belirgenleştiğinde MEB eğitim programındaki davranışları bütün öğrencilerin aynı şekilde 
kazanmaları da güçleşiyor. Dolayısı ile bu durum benim işimi zorlaştırıyor." Ö5

Katılımcılardan bazıları 7 (%21) okuma yazma gibi temel becerileri sınıf ve yaş seviyesine 
göre yetersiz olan öğrenciler için programı uygulamakta sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 
"Türk alfabesi, Kiril alfabesi veya diğer alfabelerden farklı olduğu için okuma yazma gibi 
temel becerileri sınıf ve yaş seviyesine göre yetersiz olan öğrenciler için programı 
uygulamakta sorun yaşıyorum." Ö3

Öğretmenlerin, "Çokkültürlü bir okulda çalışmanın getirdiği sorunlar nelerdir?" Sorusuna 
verdikleri yanıtlar Tablo 5 te verilmiştir.

Tablo: 5 Çokkültürlü Bir Okulda Çalışmanın Getirdiği Sorunlar

N %

Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, 
Ö7, Ö8, Ö9, Ö10

Farklılıkları gözeterek dersin işlenmesi zorlaşmakta. 8 %26

Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, 
Ö6, Ö8, Ö9, Ö10

Öğrenci başarısının düşmesi gibi durumlarda 
öğretmenin de moral ve motivasyonu düşüyor.

8 %26

Ö2, Ö3, Ö5, Ö7, 
Ö8, Ö9, Ö10

Sınıfta öğrencilerin hazır bulunuşluluk seviyesi farklı 
olduğu için zorlanıyorum.

7 %23

Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, 
Ö8, Ö9

Veliler ile dil kaynaklı iletişim problemi yaşıyorum. 6 %19

Ö6, Ö2 Farklı kültürlerden öğrencilerle çalışmaya başladığım 
için ilk zamanlar baskı hissettim.

2 %6

30 100

Tablo 5 incelendiği zaman görüşmecilerin büyük çoğunluğu 8 (%27) farklılıkları gözeterek 
dersin işlenmesinin zorlaştığını ifade etmişlerdir. "Çok kültürlü bir okulda çalışmanın 
getirdiği temel sorun, sınıf içinde farklı kültürlerdeki ve seviyelerdeki öğrencilerin durumuna 
göre bu farklılıkları gözeterek dersi işlemekte zorlanıyorum." Ö9

Katılımcılardan bazıları 8 (%27) sınıf başarısının düşmesi gibi durumlarda öğretmenin de 
moral ve motivasyonunun düştüğünü ifade etmişlerdir. "Öğrencilerin mevcut durumunda veli
lgisi ve takibi zayıfsa eğitimin temel yapısını oluşturan sacayağının (öğretmen,öğrenci,veli)  
denge bütünlüğü de bozulmuş oluyor. Buna bağlı olarak öğrenci  başarısının düşmesi gibi 
durumlarda benim de moral ve motivasyonum düşüyor." Ö8
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TARTIŞMA ve SONUÇ

Çokkültürlü okullarda eğitim veren öğretmenlerin karşılaştığı sorunları araştırmak amacıyla 
yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, katılımcılar iletişim ile ilgili yaşanılan 
sorunlarla ilgili çocukların yeterli düzeyde Türkçe bilmemesi, Türk kültürüne ait atasözleri, 
deyimleri, ikileme ve mecaz anlam gibi kavramları öğretirken zorlanma, kültürler arası 
farklılıktan dolayı bazı sözlerin, bazı davranışların farklı algılanabilmesi, bu durumdan dolayı 
bazı öğrencilerin derse katılım göstermemesi, bazı öğrencilerin kelime dağarcığı çok zayıf 
olduğu için onları anlamakta güçlük çekme, bazı öğrencilerle iletişim kurabilmek için sınıftan 
bir öğrencinin tercümanlık yapması gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Lee ve Carrasquillo (2006), 
Amerika’da yaşayan Koreli öğrencilerin öğrenme ve dil özelliklerini inceledikleri 
araştırmalarının sonucunda, kültürel ve dilsel faktörlerin, öğrencilerin akademik başarılarını 
etkilediğini; öğrencilerin ezbere dayalı öğrenme stratejilerini anlamlı öğrenmeye tercih 
ettiklerini ortaya koymuşlardır (Cirik, 2008: 28). Lee ve Carrasquillo (2006)’nın araştırma 
bulgularındaki dilsel özelliklerin öğrencilerin akademik başarısına etkisi ile bu araştırmanın 
bulguları benzerlik göstermektedir. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, katılımcılar okul ortamına uyum konusunda 
karşılaşılan sorunlar ile ilgili öğrencilerin içe kapanık olmaları ve kendilerini adeta gizlemeye 
çalışmaları, öğrencilerin değerleri farklı olduğu için zorlanmaları, bazı öğrenciler akran grubu 
içinde yanlış bir şey söylemekten korktuğu için konuşmamaları, bazı öğrenciler dil 
farklılığından dolayı arkadaş edinmekte zorlandıkları, okula yeni başlayan bazı öğrencilerin
farklı kültür mutfağına ait yemeklere alışmakta zorlandıkları gibi sonuçlara ulaşılmıştır. 
Martín-Pastor, González-Gil, Río, Robaina ve Castro (2013) yaptıkları çalışmada, göçmen 
öğrencilerin okuduğunu kavrama yeteneklerinin kültürel farklılıklardan dolayı akranlarından 
farklı olduğunu ortaya koymuştur. Göçmen öğrencilerin yaşadığı zorluklar ve okuduğunu 
kavrama yeteneğinin zayıf olması öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasına sebep 
olabilmektedir.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, kültürel farklılıktan kaynaklanan sorunlar, bazı 
öğrencilerin sınıfta kendi kültüründen olan akranlarıyla arkadaşlık ilişkisi geliştirip, onlarla 
iletişim kuramaması,bu durumunda sınıf içi etkileşimi azaltması, sınıf içinde aynı dili 
konuşan öğrencilerin arasında gruplaşmalar olması, davranışların veya sözlerin kültürel 
farklılığından dolayı çocuklar arasında dalga konusu olabilmesi yeni gelen bazı öğrenciler 
diğer kültürlere önyargılı bakması gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Okulda akranları ile nasıl
iletişim kuracağını bilemeyen göçmen çocuklar yalnızlık ve dışlanmışlık yaşayabilmektedir. 
Özgüvenleri düşük olan bu çocuklar okuldaki diğer çocukları kendilerinden uzak ve 
soyutlanmış hissedebilmektedir  Kirova, (2001, Uzun & Bütün, 2016).

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, MEB eğitim programını uygularken yaşanılan 
sorunlar ile ilgili, sınıfta öğrencilerin kültürel farklılıktan dolayı seviyelerinin aynı olmaması, 
bu durumun eğitim programındaki davranışları bütün öğrencilerin aynı seviyede 
kazanmalarını zorlaştırması, okuma yazma gibi temel becerileri sınıf ve yaş seviyesine göre 
yetersiz olan öğrenciler için programı uygulamakta sorun yaşanması, ailelerin farklı kültürlere 
ait eğitim sistemlerinde okudukları için çocuklarına derslerinde yardımcı olamaması, 
öğrencilerin programda bulunan derslere ait Türkçe terimleri ve kavramları anlatmakta güçlük 
çekmesi, öğrencilerin Türkçe düşünmedikleri için programda bulunan kazanımları 
kazandırmakta zorlanma gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Hek (2005) yaptığı çalışmada mülteci 
öğrencilerin karşılaştığı sorunlardan birinin de yaşadıkları ülke ile göç ettikleri ülkenin 
müfredatının farklı olmasından kaynaklandığını ifade etmiştir. Araştırmalarında 
öğretmenlerin karşılaştığı sorunlardan biri olan müfredat farkına değinen Yavuz ve Mızrak,
(2016) müfredatta birtakım düzenlemeler yapılmasının faydalı olabileceğini ifade etmiştir.
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Araştırmada elde edilen bulgulara göre, çokkültürlü bir okulda çalışmanın getirdiği sorunlar
ile ilgili, farklılıkları gözeterek dersin işlenmesinin zorlaşması öğrenci başarısının düşmesi 
gibi durumlarda öğretmenin de moral ve motivasyonun düşmesi. sınıfta öğrencilerin hazır
bulunuşluluk seviyesi farklı olduğu için zorlanma, veliler ile dil kaynaklı iletişim problemi 
yaşanması, farklı kültürlerden öğrencilerle çalışmaya başlanan  ilk zamanlarda baskı hissetme 
gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Rah, Choi ve Nguyen (2009) yaptıkları "Building bridges between 
refugee parents and school" adlı çalışma öğretmenlerin mülteci öğrencilerin aileleri ile 
iletişim kurmasındaki engellerden birinin ailenin dil yetersizliği yaşaması olduğunu 
göstermiştir. Olivos ve Mendoza (2010), da benzer şekilde Amerika’daki Latin uyruklu 
göçmenlerin en çok karşılaştığı sorunlardan birinin çocukların ve ailelerinin dil yetersizliği 
olduğunu ifade etmiştir.
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ABSTRACT

The aim of this work was to evaluate antimutagenic effects of essential oil of Salvia 
officinalis grown in Duzce by with Salmonella/microsome test using the preincubation 
procedure on TA98 and TA100 Salmonella typhimurium strains in the absence of metabolic
activation. 

The sample of essential oil was analyzed by gas chromatography–mass spectrometry. From 
the 81 compounds identified, the major compounds were 1,8-cineole (16.792%), α-pinene 
(14.933%), camphene (12.115%), δ-3-carene (11.025%), and camphor (7.495%), β-myrcene 
(6.982%).

Three different concentrations (0.01, 0.1 and 1 μl/plate) of essential oils of S. officinalis
showed strong antimutagenic effect against S. typhimurium TA98 strains. The inhibition rates 
of the essential oils against 4-nitro-o-phenylendiamine on S. typhimurium TA98 from 67.44% 
to 95.53%. No antimutagenic activity was observed on S. typhimurium TA98 strains at the 
highest concentration (10μl/plate) of essential oil of S. officinalis.

Two concentrations (0.1 and 1 μl/plate) of essential oils of S. officinalis showed strong 
antimutagenic effect against S. typhimurium TA100 strains. The inhibition rates of the 
essential oils against sodium azide on S. typhimurium TA100 ranged from 86.58% to 99.65%.

The highest (10μl/plate) and the lowest (0.01 μl/plate) concentrations of essential oil of S. 
officinalis did not show antimutagenic activity on S. typhimurium TA100 strains. 

In conclusion, the essential oil of Salvia officinalis has antimutagenic activity. It is 
recommended that further studies be conducted with plant essential oils or extracts with 
antimutagenic effects such as S.officinalis, and the results obtained should be confirmed with 
long-term test systems.

Keywords: Salvia officinalis, Antimutagenicity, Ames assay.
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INTRODUCTION

Nowadays, the developing and changing lifestyle with technological developments provides 
some advantages for people, but also increases the exposure to environmental chemicals. 
Scientists who want to reveal the potential harms of these negativities have sought ways to 
protect against the harmful effects of these chemicals or to minimize these harmful effects. 
For this purpose, plants stand out as the most important components that can be used for 
human health. Medicinal plants have been the focus of many studies due to their rich 
chemical component content.

Salvia L. with about 900 species is one of the largest genus of the Lamiaceae family (Tutin et 
al. 1972) and it is represented by 97 species in Turkey (Ipek and Gurbuz, 2010). Salvia 
officinalis L. (Lamiaceae) is one of the most valuable medicinal and aromatic plant used in 
the treatment of various diseases due to its biological and pharmacological activities in Asia, 
Latin America and Europe (Ghorbani and Esmaeilizadeh, 2017). There are clinical studies on 
the effects of S. officinalis on memory and cognitive functions (Akhondzadeh et al. 2003; 
Kennedy et al. 2006; Scholey et al. 2008; Moss et al. 2014, 2010), on pain (Lalićević and 
Djordjević, 2004; Hubbert et al. 2006) and on glucose and lipids (Sa et al. 2009; Kianbakht et 
al. 2011, 2013; Behradmanesh et al. 2013; Seo et al. 2015). Furthermore, the biochemical 
content and pharmacological activity of S. officinalis has been demonstrated by numerous 
studies (Joshi et al. 2021; El Jery et al 2020; Ghorbani and Esmaeilizadeh 2017; Goze et al. 
2016; Eliuz et al 2016).

The research on natural plants and their components has increased and it has been used as a 
raw material for traditional and modern drugs due to the high side effects of chemical 
substances and the resistance to synthetic drugs (Rovado et al. 2004, Karaker et al. 2000). In 
the investigation of the antimutagenic effects of extracts or essential oils obtained from plants, 
short-term and low-cost tests have been developed instead of experimental animal tests due to 
their long-term and high cost (Mortelmans and Zeiger, 2000). The Ames test is one of these 
antimutagenicity tests (Abdullaev et al. 2003).

The antimutagenic effects of different extractions and essential oil of S. officinalis have been 
investigated by researchers using different test systems such as E. coli, Salmonella/microsome 
and S. cerevisiae D7 reversion assays (Vukovic-Gacic et al. 1993); Filipic and Baricevic 
1997; Simic et al. 1997; Knežević-Vukčević et al. 2005; Vuković-Gačić et al. 2006). 
However, the S. officinalis samples used in all these studies were obtained from the Medical 
Plants Research Institute in Serbia. In studies conducted in Turkey, there is antimutagenicity 
studies conducted not with S. officinalis but with other Salvia species (Ozbek et al. 2009). 
However, S. officinalis spreads naturally in the southern and middle parts of Europe and the 
Western Balkans, especially in Dalmatia and Macedonia, and it is also cultivated in Germany, 
Southern France, Hungary, Russia, America and Turkey (Guner et al. 2012). Duzce, Adana, 
Antalya, Izmir, Manisa are some of the provinces where cultivation is made in Turkey 
(Elmas, 2021). But also, no antimutagenicity studies were found with S. officinalis grown in 
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Turkey. Therefore, in our study, it was aimed to investigate the antimutagenic potential of the 
essential oil of S. officinalis grown in Duzce, Turkey, using Salmonella/microsome test.

METHODS

Plant Material 

The essential oil (EO) of the S. officinalis was purchased from the farmers producing in 
Duzce region (Turkey). The chemical characterization of EO was identified by a GC-MS at 
Duzce University, Scientific and Technological Research Application and Research Center 
Laboratory.

Selection of Cytotoxic Concentrations

In order to determine the cytotoxic effects of EO of S. officinalis, seven different 
concentrations ranging from 0.01 to 80 μl/plate were prepared. The determination of non-
cytotoxic concentrations was performed according to Dean et al. (1985) with minor 
modifications.

Test Strains

The S. typhimurium test strains TA98 and TA100 were purchased in a commercial format 
from EBPI Bio-Detection Products (Mississauga, ON, Canada). Under aseptic conditions, 
strains were prepared according to the MutachromoplateTM test kit protocol (EBPI). 

4-Nitro-o-Phenylendiamine and Sodium Azide were used as positive controls for S.
typhimurium TA98 and TA100 strains, respectively, in the absence of S9 mix (Maron and 
Ames, 1983).

Antimutagenicity Assay

During the study, 3 ml of top agar supplemented with histidine-biotin was added in equal 
amounts to sterile tubes and then 0.1 ml of bacterial cultures was added. After adding 4 
different non-cytotoxic concentrations of essential oil and positive mutagen compounds to the 
test tube, they were spread homogeneously on Minimal Glucose Agar plates. Plates were 
incubated for 48-72 hours at 37°C. After the time period, the returning colony numbers were 
determined for each sample. The value of the essential oil to inhibit the effect of positive 
mutagens was evaluated between 0% and 100%. Three plates were used for each variable in 
each experiment, and each experiment was repeated two times. The results obtained were 
evaluated using the % inhibition formula.

%I = [1- (a-b)/(c-b)] X 100

a: Number of returned colonies in petri dishes with plant extract, mutagen and bacteria

b: Number of colonies returning spontaneously

c: Number of colonies in petri dishes with mutagen
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To quantify antimutagenic effects by EO, classification was made according to inhibition 
rates and according to this, antimutagenic effect is defined as: <20%, negative; 20-40%, 
moderate; >40%, strong (Negi et al. 2003).

Statistical Analysis

The data were analyzed by using SPSS 20 for Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) and 
results obtained were expressed as mean±standard deviation (SD). 

RESULTS

The results of the chemical analyses of the essential oils of S. officinalis are presented in 
Table 1. Total 79 compounds were identified. It was determined that the main components of 
S. officinalis were 1,8-cineole (16.792%), α-pinene (14.933%), camphene (12.115%), δ-3-
carene (11.025%), camphor (7.495%), β-myrcene (6.982%), β-caryophyllene (4.150%), 3-
thujanone (3.499%) and α-thujone (2.700%).

Table 1. Chemical constituents of EO of S.officinalis.
RT (min) Hit Name % of Total

1 4.241/4.306 cis-Salvene 0.039
2 6.425 Tricyclene 0.117
3 6.657 α-Thujene 0.239
4 7.086 δ-3-Carene 11.025
5 7.872 Camphene  12.115
6 9.609 α-Pinene 14.933
7 10.558 β-Myrcene 6.982
8 10.987 1-Octen-3-ol 0.140
9 11.429 α-Terpinene 0.139
10 11.936/12.327 1,8-Cineole 16.792
11 12.388 β-Ocimene 0.099
12 12.593 γ-Terpinene 1.733
13 12.705 trans-Sabinene hydrate 0.172
14 6.541 Tricyclene 0.033
15 12.784 cis-β-Terpineol 0.040
16 13.077 α-Terpinolene 1.139
17 13.459 3-Thujanone 3.499
18 12.51 β-Linalool 0.199
19 13.654 α-Thujone 2.700
20 13.859 2-Cyclohexen-1-ol,1-methyl-4-(1-methylethyl)-, trans- 0.085
21 14.064 Camphor 7.495
22 14.222 Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl- 0.471
23 14.32 Borneol 1.401
24 14.432 4-Terpineol 1.236
25 14.581 α-Terpineol 1.381
26 14.795 2-Oxabicyclo[2.2.2]octan-6-one,1,3,3-trimethyl- 0.030
27 14.948 cis-3-Hexenyl isovalerate 0.058
28 15.023 4(5)-acetyl-2-(2-propyl)-1H-imidazole 0.036
29 15.079 Carvol 0.013
30 15.158 Linalyl Acetate 0.802
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31 15.256 Cyclofenchene 0.081
32 15.312 Ethanone, 1-(1,3-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- 0.087
33 15.498 Endobornyl Acetate 1.594
34 15.67 1-Methoxy-2-(4'-fluorophenyl)-1-propene 0.062
35 15.731 Sabinene 0.074
36 15.805 Myrtenyl acetate 0.149
37 15.94 (-)-2-(1S,2S,4R)-endo-Acetoxy-1,8-cineole 0.142
38 16.01 α-Terpinenyl Acetate 1.226
39 16.233 Isoledene 0.097
40 16.271 α-Copaene 0.565
41 16.35/18.901 β-Bourbonene 0.533
42 16.559 α-Gurjunene 0.053
43 16.662 β-Caryophyllene 4.150
44 16.801 Aromadendrene 0.836
45 16.843 Acetophloroglucine 0.042
46 16.955 Bicyclo[4.4.0]dec-1-ene, 2-isopropyl-5-methyl-9-methylene- 0.165
47 17.006 γ-Muurolene 0.402
48 17.071 β-Cubebene 0.222
49 17.113 β-Selinene 0.061
50 17.16 Ledene 0.638
51 17.271 α-Amorphene 0.252
52 17.309 δ-Cadinene 0.668
53 17.383 Naphthalene 0.034
54 17.411 α-Cadinene 0.037
55 17.462 Calacorene 0.032
56 17.495 α-Farnesene 0.021
57 17.555 1H-Inden-1-one, 2,3,3a,4,5,7a-hexahydro-5-methyl- 0.073
58 17.779 β-Caryophyllene epoxide 0.707
59 17.839 Veridiflorol 0.870
60 17.932 Naphthalene, decahydro- 0.180
61 18.538 cis-α-Copaene-8-ol 0.014
62 18.607 Benzenepropanoic acid, hexyl ester 0.016
63 18.724 4,10(14)-Cadinadien-8-β-ol 0.022
64 18.752 Deacetyl-Coralloidin- β 0.015
65 18.789 (1-p-Anisylmethylene)cyclopropane 0.060
66 19.008 Ocimene 0.008
67 19.12 2-Allyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-silanaphthalene 0.013
68 19.427 α-copaene-8-ol 0.017
69 19.678 Pimara-8,15-diene 0.150
70 19.725 Sclareol 0.007
71 19,166 2-Allyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-silanaphthalene 0.022
72 19.776 2-Amino-1,4-dimethoxyacridone 0.044
73 19.892 trans-.β-Farnesene 0.026
74 20.172 8-Methylenedispiro[2.1.2.4]undecane 0.037
75 20.33 Diterpene 0.004
76 20.451 Labda-8(20),14-dien-13-ol, (13R)- 0.212
77 20.656 8.β-H-Cedran-8-ol, acetate 0.032
78 21.084 Docosane 0.010
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79 21.866/25.553 Eicosane 0.038
80 22.821 Tetracosane 0.031
81 24.022 Pentacosane 0.025

Antimutagenicity Assay

In our study, four different concentrations (0.01, 0.1, 1and 10 μl/plate) EO of S. officinalis
were used as material. The results of Ames assay for S. officinalis were showed Table 2. 

Three different concentrations (0.01, 0.1 and 1 μl/plate) of EO of S. officinalis showed strong 
antimutagenic effect against S. typhimurium TA98 strain. The inhibition rates of the EO
against 4-nitro-o-phenylendiamine on S. typhimurium TA98 from 67.44% to 95.53%. No 
antimutagenic activity was observed on S. typhimurium TA98 strain at the highest 
concentration (10μl/plate) of EO of S. officinalis.

Two concentrations (0.1 and 1 μl/plate) of EO of S. officinalis showed strong antimutagenic 
effect against S. typhimurium TA100 strain. The inhibition rates of the EO against sodium 
azide on S. typhimurium TA100 ranged from 86.58% to 99.65%.

The highest (10μl/plate) and the lowest (0.01 μl/plate) concentrations of EO of S. officinalis
did not show antimutagenic activity on S. typhimurium TA100 strain. 

Table 2. Antimutagenic effects of different concentrations of EO of S. officinalis on S.
typhimurium TA98 and TA100 strains

Groups Conc.
(μl/plate)

Revertant Colonies Number
Salmonella typhimurium

TA98
Salmonella typhimurium

TA100

Mean±SD Inhibition 
Rate % Mean±SD Inhibition 

Rate %
Negative Control 100 10.33±2.66 136±3.71
Positive Control 0.02 353.33±48.72 700.00±94.36

Salvia officinalis

0.01 31.00±18.29 93.97*** 601.66±52.87 17.45
0.1 122.00±40.00 67.44*** 212.00±51.40 86.58***
1 411.33±20.34 95.53*** 138.33±26.26 99.65***
10 25.66±2.02 -16.91 ND

Conc: Concentrations; *Moderate antimutagenic effect; **Strong antimutagenic effect; ND: not detected

DISCUSSION

The sample of EO was analyzed by gas chromatography–mass spectrometry and 81 
compounds were identified. There are numerous studies on the chemical composition of EO 
of S. officinalis, some of which were shown in Table 3.
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Table 3. Literatures about the chemical composition of S. officinalis samples from different 
country
References Country Chemical composition of S. officinalis
Milad, (2018) Turkey 20.46% β-Thujone,  16.67% d-Camphor, 10.89% Eucalyptol (1,8-

Cineole),  8.81% α-Thujone,  4.90% endo-Borneol,  4.75% Viridiflorol,  
4.65% α-Humulene, 4.15% Camphene, 4.07% α-Pinene.

Khedher et al. (2017) Tunisia Camphor (25.14 %), α-Thujone (18.83 %), 1,8-Cineole (14.14 %), 
Viridiflorol (7.98 %), β-Thujone (4.46 %) and β-Caryophyllene (3.30 %)

Mehdizadeh et al. 
(2016)

Iran α-Thujene (13.96%), α-Pinene (12.91%), and 1,8-Cineole (22.91%).14

Tosun et al. (2014) Albania α-Thujone (30.7 %), Camphor (26.6 %) and 1, 8-cineole (14.7 %) from 
northern Albania. Camphor (43.8 %), α-Thujone (15.9 %), Camphene 
(8.5 %) and 1,8-Cineole (8.4 %) from southern Albania.

Abu-Darwish et al. 
(2013)

Jordan 1,8-Cineole (39.5–50.3%) and Camphor (8.8–25.0%) 

Porte et al. (2013) Rio de 
Janeiro 

α-Thujone (40.90%), Camphor (26.12%), α-Pinene (5.85%) and β-
Thujone (5.62%)

Raina et al. (2013) India α-Thujone (21.43-40.10%), β-Thujone (2.06-7.41%), Camphor (11.31-
37.67%), 1,8-Cineole (4.47-9.17%), α-Humulene (4.58-9.51%), 
Camphene (1.89-7.04%), Viridiflorol (2.14-5.56%), α-Pinene (1.55-
6.17%), β-Pinene (1.68-3.49%) and β-Caryophyllene (1.06-5.59%)

Behboud et al. (2011) Globulin (9.3%), α-Humulene (8.4%), Borneol (9.4%), α-Pinene (5.5%) 
and 1,8-Cineole (18.9%)

Khalil and Li, (2011) Syria 1,8-Cineol (62-55%), Camphor (8 to 10%), Borneol (5 to 4.5%), α-
Pinene (3.7 to 4.5%), β-Pinene (6 to 5.2%), Camphene (2.6 to 5%), β-
Myrcene (3 to 3.5%), Caryophyllene (2 to 1%)

Damjanovic-Vratnica 
et al. (2008)

Karadağ α-Thujone (29.50%), Camphor (22.52%), 1,8-Cineole (12.19%), 
Camphene (5.35%), Borneol (4.43%) and Limonen (4.21%)

Delamare et al. (2007) Southern 
Brazil

α-Pinene (3.07%), Camphene (4.40%), β-Pinene (9.87%), 1,8-Cineole 
(14.8%), α-Thujone (24.8%), β-Thujone (3.97%), Camphor (10.9%), 
Borneol (11.1%), β-Caryophyllene (2.89%), α-Humulene (1.47%), δ-
Gurjunene (8.20%)

Miladinović and 
Miladinović, (2000)

Serbia α-Thujone (24.88%), Camphor (16.03%) and 1,8-Cineole (9.79%)

In our investigation, according to the GC/MS results, main compositions were 1,8-cineole 
(16.792%), α-pinene (14.933%), camphene (12.115%), δ-3-carene (11.025%), camphor 
(7.495%), β-myrcene (6.982%), β-caryophyllene (4.150%), 3-thujanone (3.499%) and α-
thujone (2.700%) in EO of S. officinalis. When the results of our study are compared with the 
data in the Table 3, although there is a similarity in terms of chemical content; it is seen that 
there are differences in terms of the ratios of the components. It is thought that the differences 
between the results of the study may be caused by the differences in environmental factors, 
plant diversity, cultivation practices, harvesting stage and the use of the plant (such as 
essential oil or extract).

1,8-cineol was found as the major component in EO of S. officinalis in our study. There are 
several clinical studies that show positive results of 1,8-cineol in people affected by 
respiratory diseases such as rhinosinusitis, bronchitis, asthma, and chronic obstructive 
pulmonary disease (Juergens et al. 2003; Kehrl et al. 2004; Worth et al. 2009; Worth and 
Dethlefsen, 2012; Fischer and Dethlefsen, 2013). α-Pinene, was a second major constituent in 
EO. Studies have reported that various medicinal plants containing compounds such as α- and 
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β-pinene are used as an important source of therapeutic agents for gastrointestinal disorders 
(Salehi et al. 2019). It has been indicated that, Camphene, third major constituent, had an 
antihyperlipidemic, antinociceptive, antioxidant, antiproliferative activities (Antonelli et al. 
2020). Furthermore, another component δ-3-carene has pharmacological activities such as 
antibacterial, antifungal, local anesthetic (Kozioł et al. 2014). Camphor has been used for the 
treatment of various diseases such as rheumatism, relief of chest congestion, sprains, 
bronchitis, asthma, swallowing, muscle pain (Hamidpour et al. 2012).

In our study, antimutagenic potential of different concentrations (0.01, 0.1, 1 and 10 μl/plate) 
of EO of S. officinalis were evaluated on S. typhimurium TA98 ve TA100 strains in the 
absence of metabolic activation. It was observed that EO of S. officinalis has an antimutagenic 
activity.

There are limited studies on the antimutagenic activity of S. officinalis. Vuković-Gačić et al.
(2006) stated that the EO of S. officinalis has not been mutagenic for TA98, TA100 and 
TA102 strains at any concentration with or without S9. Knežević-Vukčević et al. (2005) 
showed that the EO and F1 and F2 fractions of S. officinalis have antimutagenic effects. They 
revealed that the F3 and F4 fractions showed toxic, mutagenic and antimutagenic effects, 
depending on the test organism used in the same study. The results of these studies are 
consistent with the results we obtained from our study. 

CONCLUSION

The results obtained in our study demonstrate that EO of S. officinalis growing in Duzce
(Turkey) was rich in potentially active component and possessed strong antimutagenic 
potential on S. typhimurium TA98 and TA100 strains. Further studies are recommended to 
reveal the mechanisms underlying the antimutagenic activity of S. officinalis essential oil and 
to expand its use in the pharmaceutical industry and traditional medicine practices.
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ÖZET

Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hemen her alanda kullanılmaya 
başlanması, kurum ve kuruluşları etkisi altına alarak özel sektörün yanında kamu sektörünü 
de bir değişim içerisine sokmuş ayrıca çalışma şekillerini farklılaştırmıştır. Bu değişim 
ortamının oluşmasında sadece merkezi hükümet sorumlu değildir. Bunun yanında belediyeler 
de büyük görevler üstlenmekte ve büyük sorumluluklar yüklenmektedirler. Yerel haneye, 
yerel halka ve mahalle eşrafına en yakın devlet kurumu belediyeler olduğundan, vatandaşların 
internet teknolojilerine ulaşma, internet teknolojilerini kullanma ve kullanırken uyum 
sorununu ortadan kaldırma gibi temel unsurları sağlama görevi de öncelikli olarak 
belediyelere düşmektedir. E-devlet uygulamalarının en mühim yardımcısı bilindiği gibi e-
belediye uygulamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Belediyeler bünyesinde e-devlet 
uygulamasının kullanım şekli; halka yönelik ve halk için yapılan hizmet düzeyinin iyileşmesi 
ile birlikte, şeffaf, adaletli, güvenilir ve kolay bir hizmet görüntüsü oluşturur. Halk süre 
kısıtlaması olmaksızın yani istediği zaman ve istediği yerde, e-devlet uygulamaları ile hem 
kısa zamanda işlerini ve işlemlerini yerine getirmekte hem de kendi zamanından tasarruf 
ederek yaşam standardını daha iyi seviyeye taşımaktadır. Belediye düzeyinde e-devlet 
uygulamaları, yerel vatandaş ve merkezi devlet arasında karar alma ve karar verme süreçleri 
açısından bir köprü konumunda bulunarak aradaki iletişimi sağlamaktadır. Bir örnek verilecek 
olursa; bilişim teknolojileri sayesinde ulaşım araçlarının modelinin ve renginin anketler 
aracılığıyla seçme olanağı, yapılacak hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilme şeklinin 
seçilmesine kadar vatandaşların karar alma süreçlerine dâhil edilmesi ve vatandaşların 
kullanacağı hizmetlerde onların da söz sahibi olmaları sağlanmıştır. Gelişen ve gelişmekte 
olan ülkelerde e-devlet uygulamalarının belediyeler ile paralel bir şekilde işlemlerini 
gerçekleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bundan dolayı da bu araştırma içerisinde, e-
devlet ile e-belediye hizmetlerinin uygulamaları, Türkiye’de e-belediye uygulamalarının 
şekilleri, farklı belediye web sayfalarının incelenmesi gibi konulara yer verilmiştir. Çalışma 
dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk olarak giriş bölümü ile konuya geniş bir başlangıç 
yapılmıştır. Sonrasında gelen başlık altında e-devlet ve e-belediye kavramlarının analizi ve 
farklı tanımlamalarına yer verilmiştir. Daha sonrasında ise Türkiye’de e-belediye 
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uygulamalarının iller ve ilçeler bazında nasıl bir mekanizma ile çalışmalarını sürdürdükleri 
ifade edilmiştir. Çalışma sonuç ve değerlendirme bölümü ile son bulmuştur. Bu bağlamda, 
Türkiye’de e-belediye uygulamaları hususunda içerik analizi yöntemi ile yapılmış 
çalışmaların literatür taraması yapılarak belediye düzeyinde e-devlet uygulamasına yönelik 
işlemler ve sonuçlar ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: e-Devlet, e-Belediye, Türkiye’de E-devlet Uygulamaları ve Belediye 
Web Sayfaları.

ABSTRACT

The fact that information and communication technologies have been used in almost every 
field with the development of information and communication technologies has influenced 
institutions and organizations, putting the public sector into a change as well as the private 
sector and also differentiating the way of working. The central government is not solely 
responsible for the creation of this change environment. In addition, municipalities also 
undertake great duties and undertake great responsibilities. Since municipalities are the 
closest state institutions to local households, local people and neighborhood gentry, the task 
of providing basic elements such as citizens' access to internet technologies, using internet 
technologies and eliminating the problem of adaptation while using them, falls primarily on 
municipalities. As it is known, the most important assistant of e-government applications is e-
municipality applications. Usage of e-government application within municipalities; With the 
improvement of the service level for and for the public, it creates a transparent, fair, reliable 
and easy service image. With e-government applications, people can carry out their work and 
transactions in a short time, and save their own time, thereby raising their standard of living to 
a better level. At the municipal level, e-government applications act as a bridge between the 
local citizen and the central government in terms of decision-making and decision-making
processes, and provide communication between them. To give an example; Thanks to 
information technologies, the opportunity to choose the model and color of transportation 
vehicles through surveys, the inclusion of citizens in the decision-making processes until the 
selection of the services and the way the transactions are carried out, and the citizens have a 
say in the services they will use. It is seen that e-government applications are tried to be 
carried out in parallel with municipalities in developing and developing countries. Therefore, 
in this research, the applications of e-government and e-municipality services, the forms of e-
municipality applications in Turkey, and the examination of different municipality web pages 
are included. The study consists of four main parts. First of all, a broad introduction to the 
subject was made with the introduction part. The analysis and different definitions of the 
concepts of e-government and e-municipality are given under the next title. Afterwards, it was 
stated that e-municipality practices in Turkey continue to work with a mechanism on the basis 
of provinces and districts. The study ended with the conclusion and evaluation part. In this 
context, the literature review of the studies conducted with the content analysis method on e-
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municipal applications in Turkey, and the processes and results for the e-government
application at the municipal level have been tried to be revealed.

Keywords: e-Government, e-Municipality, E-Government Applications and Municipal Web 
Pages in Turkey

GİRİŞ

Dünyada gelişmekte olan küreselleşme süreci beraberinde bilgi iletişim teknolojilerini de bir 
değişime sokmuştur. Bu değişim devletlerin kurumsal iç işleyişlerini de bir dönüşüm içerisine 
girmesine sebep olmuştur. Hizmetlerin yerine getirilmesi yönünden hem vatandaşlar hem de 
devlet açısından bazı istekler ortaya çıkmıştır: yönetsel istekler ve toplumsal istekler. 
Yönetsel istekler derken devlet işlerinin gerçekleşmesi sırasında denetimin sağlanması, hesap 
verilebilir olma, şeffaf olma ve yönetişim ilkeleri ile hareket etme gibi etmenler kastedilir. 
Toplumsal istekler ise; vatandaşların etkin bir ortamda verimli ve hızlı bir şekilde işlerini 
gerçekleştirme ve katı bürokrasinin azalmasını gibi unsurları içerisinde barındırır.

Kamu hizmetlerinde görülen değişim artık klasik hizmetlerin yetersiz olduğunu 
göstermektedir. Klasik hizmetlerin yerine “yönetişim”, “yeni kamu yönetimi” ve “yeni kamu 
işletmeciliği” gibi düşünceler geliştirilmiştir. Kamu hizmetlerinde ve/veya kamu yönetiminde 
küreselleşmeye bağlı olarak beraberinde bilgi iletişim teknolojilerin yarattığı dönüşümün de 
etkisi ile toplumsal ve yönetsel isteklerin sağlanması açısından kurumların artık elektronik 
hizmet çağına yani e-hizmet çağına adım atması gerekmektedir. Elektronik hizmet yani e-
hizmet; Kamu kurumlarının bilgi, belge ve prosedürler aracılığıyla sunduğu hizmetlere 
elektronik erişimi anlatır (Parlak ve Sobacı, 2012:247). Elektronik hizmet uygulamaları ulusal 
bağlamda "e-devlet", yerel bağlamda ise “e-belediyeler” şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

E-devlet, geçmişe göre daha demokratik bir yönetime ulaşma olasılığını vurgular. Bununla 
birlikte, diğer elektronik unsurlar ve hizmetler, özellikle İnternet; eyalet hükümetleri ile 
karşılaştırıldığında, gelişimi ve yerel yönetimlerde yerleşimi daha yavaştır. Hem Türk kamu 
yönetiminin hem de diğer tüm ülkeler/bölgelerin vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan yerel 
yönetimler, yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan vatandaşlar ve birimlerle en 
yakın ilişkiye sahiptir. Ülkelerin nüfusunun azımsanamayacak büyüklükte olan kısmı 
şehirlerde yaşamaya başladığından, kentsel talep hızla çoğalmakta ve çeşitlenmektedir. Bu 
durumda, "1980'lerden beri yerel yönetimlerin kamu kurumlarındaki payının giderek arttığı 
görülmektedir. Görünüşe göre hükümet politikaları artık yerel yönetimlere daha fazla kaynak 
ve güç dağıtma eğilimindedir” (Güler, 2006).

Elektronik belediyecilik yani e-belediye yöntemleriyle, belediyeler daha fazla nüfusu 
kapsayabilir ve belediye hizmetleri daha hızlı ve daha kolay olabilir. Bunun yanında 
belediyelerle ilgili genel olarak tüm bilgilere etkin bir şekilde ulaşmayı sağlamaktadır. 
Özellikle faturalar çevrimiçi olarak toplanabildiğinden, ilgili personel ve vatandaş belediye 
departmanına gelmeden işlemlerini gerçekleştirerek zamandan tasarruf edebilme imkânına 
sahip olmuş oluyor.
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E-devlet ve e-belediyecilik gibi teknolojik sistemler yalnız bir saygınlık ve maliyet düşürme 
yolu değildir. Aynı zamanda bir uygulama olarak profesyonel, akılcı, şeffaf, denetlenebilir, 
katılımcı ve etkili kamu yönetimi yöntemlerinin de temel gerekliliklerinden biridir. Bu 
sebeple, kamu hizmetlerinde ortak olan vatandaşlar başta olmak kaydıyla tüm kamu tüzel ve 
özel kişiler ve hatta kamu hizmetlerini kendileri sağlayan birimler açısından zaman, enerji ve 
insan kaynağı tasarrufu sağlayarak maliyetlerin düşürülmesine, hizmet sunumunun
hızlandırılmasına ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur (Mecek, 2017).

Yerel yönetim sistemlerinde vatandaşlara en yakın yerel yönetim dairesi belediyedir. İnternet, 
e-dönüşüm projelerinde en önemli unsurdur. E-dönüşüm tüm yerel yönetim birimleri için 
önemlidir. Fakat belediyelerdeki dönüşüm köy ve il özel idari birimlerindeki dönüşümden 
daha önemlidir (Güler, 2006). Belediye öncelikli bir birim olduğu için şehirde yaşayan 
vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilir ve vatandaşlara yerel kamu hizmetlerinin 
sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Hollanda, Fransa, Birleşik Krallık ve Amerika 
Birleşik Devletleri gibi çeşitli ülkelerde, e-devlet uygulamaları yerel yönetimlerle birlikte 
yürütülmektedir. Türkiye'nin merkezileşme unsurları ve yerinden yönetim ilkelerine uygun 
olarak yeniden düzenlenmesi anayasal kurallar etrafında şekillenmektedir. Bu bağlamda, 
merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin "e" yapısı oluşturma girişimleri birbirinden bağımsız 
olarak değerlendirilmemelidir. Bu nedenle e-devlet uygulamaları, merkezi yönetim dışındaki 
yerel yönetimlerde yaygın olarak kullanılmalıdır.

E-Devlet ve E-Belediye Unsurlarının Kavramsal Analizi

Bilişim teknolojisinin gelişimine, özellikle internet üzerinden oluşturulan küresel iletişim 
ortamına dayanan bilgi toplumu, kamu yönetimini etkin, verimli, kaliteli hale getirecek ve 
katılımcı demokrasinin işlevsel bir yapıya dönüşmesini teşvik edecek e-devlet modelini ortaya 
koymaktadır. Teknolojinin yaygın kullanımı, özellikle internetin kullanımı, artan vatandaş 
talebi, şirket imajını ve hizmet kalitesini iyileştirecek fikirler, şirket görünürlüğünü artırma, 
halkla ilişkileri daha kolay gerçekleştirme, önemli bilgileri daha geniş bir topluluk ile 
paylaşma ve anketleri daha uygun maliyetli hale getirme gibi unsurlar kurum ve kuruluşları 
bir dönüşüme zorlamıştır. Bunun yanında azaltılmış bürokrasi ve kısa süreli evrak işleri, yasal 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, katılım ve şeffaflığın artması ve kamu hizmeti sunum 
verimliliğinin artması gibi etmenler hem devletleri hem de belediyeleri dijital (elektronik) 
dünyaya girmeye teşvik etti.

E-devlet, 1990'lardan beri kamu yönetimi alanındaki en ilginç kavramdır. Kamu yönetimi 
alanındaki araştırmacı ve uygulayıcılar arasında, açıkça tanımlanamayacağı ve tanım
birliğinin sağlanamadığı konusunda ortak bir görüş var. E-devlet kavramı özel sektörde "e-
ticaret" kavramı, kamu yönetimindeki birçok idari ve pratik kavram gibidir. E-devlet fikri "e-
ticaret" olarak kabul edilen uygulamayı kamu yönetimine devretmek gerektiğini anlatır (Akt. 
Şahin, 2007). Fakat daha geniş bir genel bakış ile e-devletin yalnızca "elektronik varlık" 
anlamında açıklanması veya kullanılması olası bir durum değildir. Özel şirketler müşterilerine 
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daha geniş bir seçenek sunarken, kamu hizmetlerinin sağlanmasında devletin, doğası gereği 
vatandaşlarına böyle bir seçenek sunması mümkün değildir (Akt. Şahin, 2007).

E-devlet fikrinin temel hedefinde vatandaşlara etkili, verimli, kaliteli ve ucuz hizmetlerin 
sunulması gibi unsurlar vardır. Ayrıca devam eden süreçte katılımcı demokrasiyi elektronik 
ortama aktarmayı, böylelikle daha şeffaf, katılımcı ve yönetişim esaslı yönetim anlayışının 
şirketlere ve sosyal yapılara aktarılmasını hedeflemektedir. E-devletin amacı, devlet ile 
vatandaş, devlet ile özel sektör ve devlet ile sivil toplum organları başta olmak üzere diğer 
kurum ve kuruluşlarla ilişkilerdeki sorunları azaltmaktır. Çünkü e-değişim yenilikçiliği, 
örgütsel öğrenmeyi ve girişimciliği vurgulamaktadır ve ülkenin kendini güncellemeye devam 
edeceği tahmin edilmektedir. Geleneksel bürokratik yönetim şekli, yukarıdan aşağıya 
yönetimi ve katmanlı iletişimi vurgular. E-devlet, ekip çalışması, çok işlevli ağlar, doğrudan 
iletişim ve hızlı geri dönüşe odaklanır (Akt. Şahin, 2007).

Türkiye'de az nüfusa sahip belediyelerden tutun da milyon nüfusa sahip belediyelere kadar 
hepsinin kendilerine ait olan resmi bir web sitesi sayfası vardır. Fakat "e-belediyecilik" 
kavramının bir web sitesi oluşturmaktan daha fazlası olduğu anlaşılmaktadır (Akt: Mecek, 
2017). Web sitelerine yerleştirilen ara yüz veya bağlantılara sahip birçok alternatif uygulama 
ve bağlantı, e-belediyelerin tamamlayıcı etmenleridir. Dahası, bugün pek çok belediye web 
sitesinin işlevlerini kaybettiğini, herhangi bir etkileşimli uygulama içermediğini ve bazen bir 
kişinin bile erişimi olmadığını, güncellemeleri ve hatta erişim haklarının verilmediğini 
gördük. Bundan dolayı da güvenilir, güncel, etkin ve kullanışlı gibi özellikleri içerisinde 
barındırmayan bir web sitesinin varlığı, e-belediyelerin varlığını göstermez.

Yerel yönetimler kendi aralarında bilgi çağının da gerektirdiği ölçüde, kent yaşamını 
kolaylaştırmak için planlar ve düzenlemeler yaparlar, özellikle belediyelerin büyük 
sorumlulukları vardır. Bilgi ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle beraber vatandaşların ve 
resmî kurumların yerel yönetimlere yönelik beklentileri artmaya ve değişmeye devam ediyor. 
Verimlilik, etkinlik, etkililik, şeffaflık, hesap verebilirlik, vatandaş odaklılık ve daha organize 
ve daha sağlıklı bir çevre ortamının oluşturulması belediye hizmetlerinin temel gereksinimleri 
haline geldi. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojisi, yerel yönetimlerin çeşitli hizmet 
gereksinimlerini karşılar, yeni ufuklar açar ve sorunlara uygun çözümler sunar. Büyük bir 
hızla gelişen ve büyüyen bu teknolojiler, kontrolsüz bir şekilde büyüyen şehirleri izlemek ve 
kontrol etmek, yatırım ve hizmet faaliyetlerini makul planlara göre yürütmek ve hizmet 
niteliğini iyileştirmek için geniş bir fırsat yelpazesi yaratmaktadır.

Türkiye’de e-belediyelerin uygulaması safhasında büyük uçurumlar görülüyor. Büyük 
belediyeler, çeşitli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak idari verimliliklerini artırmak ve 
vatandaşlarına daha iyi hizmet kalitesi sağlamak için önemli adımlar atmış olsalar da bu 
konunun stratejik önemi henüz anlaşılamamıştır ve özellikle küçük belediyeler olmak üzere 
birçok belediye henüz gerekli adımları atmadı. Bu farklılıkların ana nedenleri şunlardır: e-
belediye hizmetlerinin faydaları ve güvenilirliği konusunda bir anlayış eksikliği, hizmetlere 
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yönelik yetersiz talep, belediye başkanının e-belediyelere isteksizliği, mali kaynak eksikliği, 
insan kaynağı eksikliği, mevzuat yetersizliği, altyapı ve donanım eksikliği gibi etmenlerdir.

E-devlete yönelik sürekli gelişim döneminde, yerel düzeyde e-devletin gelişmesi, 
uygulanması ve etkinliğinin tam olarak anlaşılmadığı ve ilerlemediği görülmektedir. Genel 
olarak, elektronik belediye uygulamaları, internette formlar sağlama, belediye web sitelerine 
katılma fırsatı, elektronik işlemler ve etkileşim kolaylığı gibi çevrimiçi hizmetleri 
basitleştirmiştir. Çevrimiçi başvurular ve faydaları, başarılı e-belediyelerin sadece bir 
yönüdür. Aslına bakarsak, e-devlet için kabul görmüş olan tüm tanımlar, ilkeler ve 
beklentiler, e-devletin yerel kolu olan tüm yerel yönetim kurumları için de geçerlidir. Çünkü 
elektronik dönüşümün asıl amacı, farklı kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı bilgi ve 
hizmetlere bir sayfa üzerinden erişmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için merkezi 
hükümet ile yerel yönetimler arasında iş birliği ve koordinasyon şarttır. Yani elektronik 
yapıda birlikte hareket etmek gerekiyor (Şahin, 2007).

Bilgi iletişim teknolojilerini Türkiye'de belediyeler açısından kullanmak için, hangi uygulama 
aşamalarından hareket edileceğini gösteren ulusal mevzuat veya çerçeve bulunmamaktadır. 
Bu sebeple belediyeler tarafından uygulamaya geçirilen hizmetler şekil ve içerik açısından 
birbirlerinden farklılık göstermektedir. Pratikte ortak formlar oluşturmak, e-belediye için 
kalite standartları oluşturmak ve etkileşimli uygulamaların e-yönetim ile güvenliğini ve 
uyumluluğunun giderilmesi son derece mühim bir konudur.

Türkiye’nin e-devlet uygulaması, Maliye Bakanlığı’nın "Vergi Dairesi Tam Otomasyon 
Projesi" (VEDOP) ve İçişleri Bakanlığı’na tabi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün "Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi" projelerinin hayata geçirildiği 1998 yıllarına 
dayanmaktadır. Aslında Türkiye’de e-devlet uygulamalarının düzenlenmesi e-Europe + 
Girişimine dâhil edildikten sonra geliştirildi. Bu aşamalar ise 2002 yılında oluşuyordu. Acil 
Eylem Planı kapsamında Aralık 2002 tarihinde ‘Bilgi Toplumu’ hedefine ulaşmak sebebiyle 
'e-Dönüşüm Türkiye Projesi' (e-DTr) yürürlüğe koyuldu. Bilgi Toplumu Dairesi, Şubat 
2003'te, e-DTr'yi koordine etmek, denetlemek, değerlendirmek ve yönlendirmek için 
kurulmuş ve Devlet Planlama Teşkilatına bağlı olarak hayata geçirilmiştir. OYTEK ile 
sözleşme imzalanmasının ardından Kasım 2005'te "Elektronik Devlet Kapısı" projesinin 
teknik altyapı projesine başlandı. Proje, tüm vatandaşların e-devlet hizmetlerine tek erişim 
noktasından erişimini sağlamayı hedefliyor. 2006 yılında yabancı yatırımcıları Türkiye'ye 
yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla bilgilendirici olmakla birlikte yönlendirici olarak 
tasarlanmış bir web sitesi Türkiye Yatırım Portalı (www.investinturkey.gov.tr) hizmete 
açılmıştır. Ayrıca aynı yıl Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi isminde program yayınlandı.

Klasik devlet anlayışı elektronik bir ortama dönüştürme sürecinde, İnternet ağı çeşitli 
bakanlıklar ve komisyonlar düzeyinde değil, tüm kamu kuruluşunu kapsayan operasyonel bir 
ağdan ziyade genellikle müdürlük/sekreterlik düzeyinde kurulmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde e-devlet uygulamaları çerçevesinde POLNET, Başbakanlık Yönetim Bilgi 
Sistemi (BYBS), Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP), Tapu Kadastro 
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Bilgi Sistemi (TAKBİS), MEB-NET, MEBBİS, e-okul gibi birden fazla uygulama 
geliştirilmiştir. Her kuruluş bağımsız olarak kendi sistemini yaratmıştır. Bu ağlar, ilgili kamu 
kuruluşlarının merkez ve taşra birimlerinin veri girişi, veri işleme, sorgulama, depolama, 
analiz ve yazdırma gibi temel işlemleri için kullanılmıştır. Bununla birlikte, vatandaşlar ve 
diğer tüzel kişiler genellikle ilgili sistemlere dışarıdan erişemezler. Bu sistemler zaman içinde 
güncellendi ve hatta birçok sistem, kamu hizmetlerinin gelişimine tam olarak yanıt vermek ve 
bunları tek bir e-devlet arayüzüne entegre etmek için tamamen yeniden oluşturuldu (Mecek, 
2017). 2020 yılına geldiğimizde, neredeyse tüm halka açık bilgileri sorgulamak ve çoğu 
işlemi e-devlet aracılığıyla gerçekleştirmek mümkün olmuştur.

Merkezi hükümet ile yerel yönetimler birlikte siyasi yönetim sisteminin başlıca etkilerini 
oluşturur. İdari yönetim alanındaki önemi nedeniyle, yerel yönetimlere yüksek derecede 
dikkat edilmesi, kavramın zengin bir tanımına yol açmıştır. Yerel yönetim, yerel halk 
tarafından yönetilen, tüzel kişiliği olan, bağımsız veya özerk statüsü olan ve kendi fonlarıyla 
yönetilen bir idari organizasyon olarak kabul edilmektedir. Merkezi hükümet e-devlete
geçerken yerel yönetimler de e-belediyecilik uygulamasına geçmiştir. Bu durumda, e-yerel 
yönetimin bazı eylemleri gerçekleştirmesi beklenir: üretim ve hizmet sunumunu merkezi 
hükümet departmanları ile koordine etmek; yerel halkın yönetime katılmasını ve yerel 
düzeyde e-devlet uygulamasını sağlamak; yerel yönetim departmanlarının etkili ve verimli 
hizmet vermesini sağlamak gibi unsurları yapması gerekir.

Türkiye'de yukarıda bahsettiğimiz e-devlet ile ilgili yapılan çalışmaların yanında doğrudan e-
belediyecilik alanında gerçekleştirilen gelişmeler de vardır. Örnek verecek olursak 1989 
yılında TODAİE yani Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü birimi içerisinde YYAEM 
(Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi) isminde bir kurum faaliyete geçirilmiştir. 
Bu kurumun nihai hedefi yerel yönetimlerin gelişmesi için çalışma ve eğitim projeleri yaparak 
daha iyi işlemelerine yardımcı olmaktadır. Yerel yönetimlere yönelik eğitim faaliyetleri 
çerçevesinde 1999-2001 seneleri içerisinde YEREP (Yerel Yönetimler için Eğitim 
Materyalleri Geliştirme Projesi) isimli çalışma faaliyete geçirildi. Bunun yanında 1998-2001 
seneleri kapsamında var olan sistemin yapısal özelliklerini ve sorunlarını ortaya çıkarmak için 
YERYÖN (Yerel Yönetim Yönetiminin Güçlendirilmesi Araştırma Projesi) ile araştırma 
yapılmıştır. Merkezi idare (devlet) ile yerel yönetimler (özellikle il idareleri, belediye 
yönetimleri ve köyler) arasında elektronik ortamda veri alışverişini sağlamak için bir veri 
tabanı oluşturulması amaçlanmaktadır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
kararı ile 2001 yılında tasarlanan ve 2003 yılında hayata geçirilen YERELBİLGİ (Yerel 
Yönetim Bilgi Bilgi Tabanı) ağı kurulmuş. Ayrıca 2001 yılında uygulamaya konulan 
YERELNET (Yerel Yönetim Portalı), mevzuat, hizmet kılavuzları, ihale ilanları gibi güncel 
olayları içerisinde barındıran belli başlı çalışmalar devlet kademesinde kullanılmaya başlandı 
(Nohutçu ve Demirel, 2005: 46-47).

Elektronik yerel yönetim ile ulaşılması öngörülen hedefler şu şekildedir: Mevcut süreçlerde 
daha fazla değişiklik yapılması; vatandaşlarla etkileşime girerek ve organizasyonu çeşitli 
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hizmetler için yeniden düzenleyerek organizasyonda köklü değişiklikler sağlanması; herkesçe 
bilinen yerel özgürlüğü ve iç yönetimi yerel yönetimlerle paylaşmaktır. Ayrıca karar alma 
gücü bakımından; hizmetleri dönüştürmek için yeni teknolojileri kullanmak; yerel hizmetleri 
daha iyi, daha uygun fiyatlı ve daha ulaşılabilir duruma getirmek; yerel demokrasinin 
başlatılmasını ve geliştirilmesini gerçekleştirmek ana hedeflerdir. Elektronik yerel yönetim ile 
ulaşılması gereken bir diğer hedef, yerel kaliteli hizmetlerin standardını yükseltmektir. Bu 
bağlamda e-yerel yönetim veya e-belediye hizmetleri anlamında şu ilkeler barınmaktadır; 
daha iyi bir organizasyon olmak; daha iyi fiyat sunmak; faaliyetleri daha erişilebilir hale 
getirmek ve daha uygun hizmetler sunmak. Ancak elektronik yerel yönetim yöntemleriyle 
ilgili bu amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla liderlik, yönetişim, yetenek ve teknik unsurların 
sağlanması gerekmektedir. Ayrıca e-belediye yönetimi ve yerel yönetim hizmet ve 
faaliyetlerinde bilgi teknolojisi kullanılmaktadır. Bilgi teknolojisi; internet üzerinden 
vatandaşlara ve işletmelere etkin hizmet sağlamak, iç ve dış birimleri bilgisayar ağları ile 
entegre etmek gibi argümanlar arasında uyum sağlama amacıyla kullanılır. E-yerel yönetime 
ilişkin yukarıdaki amaçlar öngörülmüş olmakla beraber, uygulamanın etkili bir yöntemle 
uygulanması mühimdir. Açıklayacak olursak e-yerel yönetimin başarısını kontrol etmek 
sebebiyle belirli parametreler dikkate alınarak incelenmelidir. Her şeyden önce, yerel 
hizmetlerin tüketici ihtiyaçlarını birleştiren, onları erişilebilir kılan, elektronik destek 
sağlayan, birlikte sağlanan hareket etme özgürlüğü veren, vatandaşların kullanımları 
bakımından doğru işleyip işlemediği kontrol edilerek kamunun sorumluluk alıp almadığı test 
edilmelidir. Aslına bakarsak, yerel elektronik yönetimin sunduğu hizmetler artık önceki 
yıllara göre daha rahat. Daha hızlı ve daha düşük maliyetli hizmetler yapabilmek için; yerel 
toplulukların memnuniyetini artırmak ve vatandaşların katılımını sağlamak gerekir. E-
belediyeler e-devletin önemli bir parçası olarak görülmelidir. E-belediyecilik, belediyelerin 
ulusal kalkınmaya katkılarını hemen her yönüyle artıracak kapsamlı bir projedir. Bu proje 
kapsamında, internetin çağımızın vazgeçilmez bir teknolojisi olduğu ve yerel halka açık 
olacağı düşünülebilir. Böylelikle, belediyeler ve yerel halk arasında karşılıklı alışveriş ve bilgi 
alışverişi yoluyla kaliteli hizmetler sunmak ve yerel demokrasiyi geliştirmek 
amaçlanmaktadır. Yerel halka hizmet sağlama sorumluluğu olan belediyelerin bu 
sorumluluğu yerine getirebilmeleri için teknolojik gelişmeyi kurumsal işleyişe uygun hale 
getirerek işleme koyması gerekmektedir (Yıldırım ve Öner, 2004).

E-belediye projesi belediyelerin işleyişini hızlandırmayı amaçlamaktadır ve bu nedenle 
belediyelerin hizmet anlayışını değiştirmede önemli bir rol oynamaktadır. E-belediyeler, 
belediyenin ulusal kalkınmaya olan katkısını hemen her yönüyle artıracak kapsamlı bir proje 
olup, proje kapsamında yerel halkın internet teknolojisini kullanması beklenmektedir. 
Böylelikle, belediyeler ve yerel halk arasında karşılıklı alışveriş ve bilgi alışverişi yoluyla 
kaliteli hizmetler sunmak ve yerel demokrasiyi geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu sorumluluğu 
yerine getirebilmek için, yerel halka hizmet sağlama sorumluluğu olan belediyelerin 
teknolojik gelişmeyi kurumsal işlevlere aktarması gerekmektedir (Ayaz, 2009: 63). Bu 
bakımdan e-belediyenin başarısı sadece bir başarı modeli değil, aynı zamanda teknik 
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altyapının sağlam bir temel üzerine inşa edildiği ve bilgi teknolojisinin yaygın olarak 
kullanıldığı bir sistemin üretilmesine de bağlıdır. Aksi takdirde proje amacına 
ulaşamayacaktır.

Elektronik dönüşümün yerel yönetimlerde özellikle belediyelerde yavaş da olsa gerçekleştiği 
vurgulanmalıdır. Çünkü 5393 sayılı kanuna bakıldığında elektronik yönetim konusunda net 
bir düzenleme bulunmamakta, sadece belediyelerin sorumluluklarını belirleyen 14. maddede 
"coğrafi ve kentsel bilgi sistemi" hizmetinden bahsedilmektedir. Ancak 5393 sayılı Kanun ve 
4982 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde kanunda elektronik yönetime ilişkin 
zorunlu hükümler bulunmalı ve bunun için yerel yönetimlere net sorumluluklar verilmelidir.
Çünkü yaşadığımız çağ artık bilgi çağı olarak adlandırılıyor. Örnek olarak 5070 Elektronik 
İmza Yasasını ele alalım. Hem kamu hem de özel sektör internet üzerinden işlem yapma 
olasılığını artırmıştır (Bulgan, 2008: 184). Dolayısıyla çağa ayak uydurmak isteyen tüm 
belediyeler için hizmet uygulama sürecinde bilgi ve iletişim teknolojisinin yaygın kullanımı 
bir zorunluluk haline gelmiştir.

E-belediyelerin gelişimi çok yavaş olmasına rağmen, belediyelerde bilgi ve iletişim 
teknolojisinin şaşırtıcı gelişimi ile belediyeler de elektronik hale geliyor. Çünkü belediyelerin 
de dönüşüm içerisinde olan zamana ayak uydurması gerekiyor. Teknoloji uygulamalarının 
gelişmesiyle birlikte, modası eskimiş uygulamalar daha etkili süreçler dizisine dönüştürülerek 
hizmetlerin daha verimli, daha düşük maliyetle ve en sonunda daha hızlı bir şekilde yapılması 
gerekmektedir. E-Belediye girişimi, kullanımı kolay tek merkezden bir siteyi destekler ve 
önceden yazılmış belgeleri, faksları ve postayı kullanarak gerçekleştirilen kamu ve belediye 
hizmetlerini elektronik ortama entegre ederek gerçekleştirir, böylelikle idari verimliliği, 
şeffaflığı ve önemli bir şekilde tasarrufları artırır. Vatandaşlar, e-belediyeler sayesinde 
belediye ile daha hızlı etkileşim kurarak talep ettikleri hizmetleri kişiselleştirebilir, idari 
birimin çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi edinebilir, belediyenin satın alma yöntemlerini 
takip edebilir, mevzuat ve kanunlar hakkında bilgi edinebilir ve seçim ile iş başına gelen 
yöneticilerin davranışlarını izleyebilir ayrıca onlara dolaysız ve çok kolay bir şekilde geri 
bildirim sağlayabilirler (Çoruh, 2009: 7).

Son yıllarda Türkiye'deki belediyelerde, kamu hizmetlerinin çoğu e-belediyelerin web 
sayfalarındaki uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bu uygulamalar genellikle üç 
kategoriye ayrılır. Bu kategoriler (Ulusoy ve Çobanoğulları, 2013: 276);

- Online başvurular (evrak sorgulama, belediyecilikle ilgili her türlü istek, görüş ve önerilerin 
iletilmesi, rayiç değerler, bilgi edinme ve bireysel başvuru)

- Genel hizmetler (nikâh başvurusu, sicil işlemleri, üyelik talebi, bina birim değerleri, 
mezarlık işlemleri gibi)

- E-beyanname ve E-tahsilat (tahsilat, borç ödeme, vergi ve harçlarla ilgili beyanname verme, 
ruhsat işlemleri, reklam beyanı, tahakkuk işlemleri)
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Dünya çapında ve Türkiye'de yerel yönetim birimleri tarafından benimsenen en yaygın 
kullanılan teknoloji ve uygulamalar, kentsel bilgi sistemleri, çağrı merkezi ve telefon 
teknolojileri, elektronik belge yönetimi (EBYS), e-imza, kiosk, mobil uygulamalar, intranet, 
video konferans, coğrafi bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemi ve web yayını (webcasting) 
olarak görünür (TASAM, 2006:40-42). Aynı zamanda yerel yönetimlerde bürokratik 
oligarşiyi en az seviyeye indirmek, kaynak ve zamandan tasarruf etmek için yerel kamu 
hizmetlerinin çoğu elektronik ortama aktarılmış ve yerel yönetimlerde çok çeşitli e-belediye 
hizmetleri uygulanmıştır. Belediyelerin genellikle e-belediyecilik kapsamında uyguladıkları 
hizmetler şu şekildedir (Erdoğan, 2019);

- E-imza ve mobil imza uygulaması, 

- Araç takip sistemi, akıllı sinyalize kavşaklar, trafik ve hava durumu bilgileri, trafik canlı 
yayın kameraları, coğrafi bilgi sistemi, MOBESE uygulamaları, 

- İç ve dış iletişim, yazışma ve raporlama için elektronik belge yönetimi sistemi, merkezi 
iletişim yönetimi, akıllı yazıcı baskı kontrol sistemi, 

- Güvenlik kamera sistemi, kameralı araç takip sistemi, 

- Hafriyat, atık takip ve kontrol takip sistemi, tıbbi atık yönetim sistemi, 

- Belediye birimlerine online hizmet başvurusu, hizmetlere ilişkin borçların ödenmesi, 

- Şehir bilgi sistemi, nöbetçi eczane ve fırınlar, 

- Ruhsat başvurusu, ihale takip sistemi, emlak, reklam, ilan, çevre ve temizlik vergilerinin 
takibi,

- Arazinin pafta, ada veya parsel numarasını girerek imar durumunu öğrenmek, bilgi için 
dilekçe vermek, 

- İçme ve inşaat suyu aboneliği ve takibi, nikâh işlemleri, mezarlık bilgi sistemi, 

- Belediye meclisi kararlarının kamuoyuna duyurulması, meclis toplantılarının canlı 
yayınlanması gibi hizmetlerdir.

E-belediye süreçleri esnasında yerel yönetim ile halkın sık sık bazı sorunlarla karşılaştığı 
görülür. Türkiye’de e-belediye uygulamaları aşamasında karşı karşıya gelinen sorunlar şu 
şekilde karşımıza çıkar (Akt. Erdoğan, 2019);

- Kişisel verileri korurken bilgi ve iletişim teknolojilerinde bilgi güvenliği ile ilgili 
güvensizliği hissetmek, 

- Bilgi teknolojisinin ilk yatırım maliyeti çok yüksek olması, 

- Bilgi ve iletişim teknolojisi ile ilgili yasal bir yapının olmaması, bilgi teknolojileri hukuku 
alanında yetersiz çalışmaların olması ve az çalışmalar yapılması, 

- Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında yetersiz bilgi paylaşımı ve iş birliği,
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- Yerel yönetimler tarafından düzenlenen bilgisayarlar ve çeşitli araç-gereçlerin donanım 
bakımından eksikliği, internet erişimi için altyapı sorunları, 

- Yöneticiler inovasyona karşı olumsuz bir tutuma sahip olması, uzman ve teknisyen eksikliği,
iş başında eğitim yetersizliği, yetersiz veya gecikmiş veri güncellemesi, 

- Bürokratik engeller, 

- Çoğu belediyenin web sitesi işlevsel olmaktan uzak olması ve elektronik belediye 
uygulamalarının sağlıklı bir şekilde tasarlanamaması,

- İnternet siteleri yalnızca bilgi ve tanıtım hizmetleri olarak kabul edilmesi, halkın katılımını 
teşvik eden etkileşimli uygulamalar tam olarak dâhil edilmemesi, 

- Kentsel bilgi sistemleri için yerleşik ilkelerin veya standartların eksikliği (bu ilke veya 
standartlar e-belediye uygulamasının temel bir parçasıdır), 

- Çoğu yerel yönetimde veri işleme departmanlarının olmaması gibi sorunlardır.

E-belediye uygulamalarıyla ilgili sorunlar ancak her yönüyle yerel yönetimin derinlemesine 
anlaşılması ile çözümlenebilir. Bu nedenle belediyelerin e-belediye uygulamalarında 
yapacakları yatırım, e-belediyelerin geleceğini belirleyecektir.

Türkiye’de Belediye Düzeyinde E-Devlet Uygulamaları (E-Belediyecilik)

Belediyenin elektronik anlayışı, belediyeye hizmetler, yönetim anlayışı, yeni iş fırsatları gibi 
çoğu konuyu ele alma konusunda rehberlik edecektir. Bu şekilde, belediyeler ve yerel halk 
arasında karşılıklı ilişki ve bilgi aktarımı yoluyla kaliteli bir şekilde gerçekleşecek olan hizmet 
sunumunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çünkü ideal bir belediye sisteminin içermesi 
gereken ilkelerden biri de budur; belediyelerin özel şirketlerle ve yabancı uluslararası yerel 
yönetim kuruluşlarıyla ilişki kurmasını sağlamak. Bu bakımdan belediyelerin çeşitli iletişim 
teknolojilerini kullanması gerekmektedir.

Türkiye’de belediye düzeyinde e-devlet uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen projeler, 
belediyelerin ulusal kalkınmaya katkısını artıracak oldukça geniş projelerdir. Genel olarak e-
belediyelerin hizmet uygulamaları; şehir ve bölge planlama haritaları, imar uygulama ve 
kadastro işleri, teknik altyapı hizmetleri, yeşil alan inşaat ve yönetim hizmetleri, şehir 
teftiş/yönetimi, vergiler, kriz yönetimi, ulaşım, trafik, toplu taşıma, ticaret ve sanayi, turizm, 
halk sağlığı, eğitim, adres numarası bilgi sistemi, yardım masası şeklinde sıralanabilir (Gürler 
Hazman, 2005).

Halk, ülke çapındaki bilgi ve programların yanı sıra yerel düzeydeki bilgi ve program ile de 
ilgilenmektedir. Bu bağlamda belediyeler bilgisayarlar aracılığıyla diğer çevre bölgeler 
hakkında çeşitli bilgiler edinmeye çabalamaktadır. Vatandaşlar da, bu belediye hizmetlerinden 
yararlanmak istedikleri zaman belediyelerin bilgisayar ve internet aracılığıyla yapmış 
oldukları siteleri kullanmaktadırlar. Bu bağlamda da vatandaşlar ile belediye yönetimi 
arasında var olan iletişim ilişkileri daha kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Belediyelerin 
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içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde e-belediye hizmetlerinin başarısı büyük ölçüde yerel 
yönetim birimlerindeki yöneticilerin e-devlete karşı olan tutumlarıyla ilintilidir. Fakat 
ayrıyeten bu hizmetlerden yararlanan vatandaşların e-belediyelere yönelik yüksek düzeyde 
bilgi ve ilgiye sahip olması büyük önem teşkil etmektedir.

Türkiye'de, özellikle büyükşehir belediyelerinde olmak üzere pek çok belediye web sitesi, 
vatandaşlarının önerilerini almakta, şikâyetler üzerine yoğunlaşmakta ve kendisini bu 
doğrultuda geliştirmektedir. Vatandaşların öneri ve isteklerine cevap verirken, vergi topluyor, 
elektronik imza ile dilekçe alıyor ve bunun gibi birçok hizmeti vatandaşların istekleri 
doğrultusunda başarıyla tamamlıyor.

E-devlet üzerine yapılan araştırmalarda, belediyenin ulusal idari yapı içindeki yeri, koşulları, 
öncelikleri, alanı ve organizasyon ölçeği dikkate alınmalıdır. Dünyadaki tüm ülkelerin yanı 
sıra Türkiye’de belli bir organizasyon ölçeğine, yeterli mali kaynağa, profesyonel çalışanlara 
ve belediye e-devlet uygulamalarının kullanımı için ile yeterli teknik altyapıya sahip 
belediyeler gelişme açısından ileriye doğru bir yönelim içerisindedir (Şahin, 2007).

Bilgi ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte e-belediyelerin artan önemi, bu konuda 
birçok teorik ve deneye dayalı çalışmaya yol açmıştır. E-devlet/e-belediye uygulamaları ile 
ilgili bazı deneye dayalı çalışmalar akademik literatürde gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır bu 
çalışmaların bir bölümü web siteleri kapsamında içerik analizi ve anket yöntemleriyle 
yürütülmektedir. Ancak bu iki yöntemi de beraber kullanan çalışmalar ve uygulamalar 
mevcuttur.

Son zamanlarda bilgi toplumu ve e-devlet terimlerinden çok sık bahsedilmektedir. Bununla 
ilgili olarak e-oylama, e-demokrasi, e-sağlık, e-vatandaşlar, e-eğitim, e-belediyeler, e-
hizmetler vb. terimler de de kullanılıyor. Bu terimler e-devletin alt sistemini oluşturan kurum 
ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Aktaş'ın dediği gibi her şeye ve herkese yönelik bir e-devlet 
uygulaması mevcut değildir. Her ülkedeki hatta aynı ülkedeki farklı kamu kurum ve 
kuruluşlarının koşulları, öncelikleri ve kaynakları farklı olabilir (Akt. Şahin, 2007).

E-belediyeler ve belediye web sayfalarıyla ilgili araştırmalar genellikle üç kategoriye ayrılır. 
Bunlardan birincisi; belediye web sayfalarının etkinliği, verimliliği, kullanım kolaylığı, 
erişilebilirliği, görünüşü, şeffaflığı, demokrasi, katılımı vb. etmenleri üzerinden içerik analizi 
yapılarak gerçekleştirilir. İkinci grup ise, algılar, bilgi ve memnuniyet, hizmet kabul oranları, 
idari çalışanlar, personel, vatandaşlar, STK'lar, kamu/özel sektör kuruluşları ve sosyal 
grupların algı, bilgi ve memnuniyet düzeyi, hizmet kullanım oranları, görüşlerini 
kapsamaktadır. Üçüncü araştırma grubu; altyapı, donanım, erişim hızı, yazılım, tasarım ve 
güvenlik gibi belediye web sitelerinin teknik yönlerini inceler (Mecek, 2017).

Sivil toplum kuruluşları ve akademi tarafından e-belediye uygulamaları üzerine yapılan 
araştırmalar genellikle teorik bilgiye, web sitesi analizine ve anket uygulamalarına 
dayanmaktadır. Bazen belediye tarafından hazırlanan broşür ve dergilerin araştırma 
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kapsamına alındığı, belediyenin bilişim teknolojileri şefi ile yapılan görüşmelerin de araştırma 
verileri olarak kullanıldığı görülebilmektedir (Şahin, 2007).

Türkiye'de belediye web sitelerinin kendi sınırları içerisinde üç ana grupta değerlendirilen 
içerik analizi yöntemi ile yapılan ampirik çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalardan 
birincisi, bireysel web sitesi analizidir. Diğer bir deyişle, araştırmacıların topluluk web 
sitelerini ve e-topluluk uygulamalarını yalnızca belirli kriterlere göre incelemesini içerir. 
İkinci çalışma grubu, yerel düzeyde aynı anda birden fazla belediye web sayfalarının 
karşılaştırmalı bir analizidir. Üçüncü grup, ikinci grubun daha büyük deneysel çalışmaları 
grubudur. Yani Türkiye geneli olarak veya bölge/il bazında bazı büyük ölçekli çalışmalardan 
oluşmaktadır (Mecek, 2017). Üç ana grup üzerinden yapılan bazı çalışmaların literatür 
incelemesini bahsettiğimiz gruplar bağlamında şu şekilde açıklanır:

Bireysel Web Sitesi Analizi Alanında Yürütülen Araştırmaların Literatür Taraması Yapılarak 
İncelenmesi

Bu alanda birçok çalışmalar mevcuttur. En başta değinmemiz gereken Türksel Kaya Bensghir 
isimli araştırmacının, Türkiye’de birçok belediyenin incelemesini içeren “Web’deki 
Belediyelerimiz” başlıklı çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda Ankara (2000 yılında), İstanbul 
(2000 yılında), Bursa (2000 yılında), Antalya (2001 yılında), İzmir (2001 yılında), Kayseri 
(2001 yılında), Konya (2001 yılında) ve Eskişehir (2002 yılında) büyükşehir belediyelerinin 
web sayfalarını incelemiştir.  

Kaya Bensghir (2000a) tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerine gerçekleştirilen 
araştırmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesinin içerik ve hizmet türlerini 
ilgilendiren konularda bilgi verilerek; belediyenin web sitesi politikası, web sitesi hizmetleri, 
organizasyon şeması standartlarına göre web sitesinin düzeni, web sitesi bakım bütçe tahsisi, 
URL adresi, biyografi, arşivler, sunucuya erişim hakları gibi başlıklar etrafında belediye web 
sitesi incelenmiştir (Kaya Bensghir, 2000a).

Kaya Bensghir (2000b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında yaptığı araştırmada, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesinin içerik ve hizmet türlerini ilgilendiren konularda 
bilgi verilerek; ağ stratejisi, ağ hizmetleri, organizasyon şeması standartlarına göre web sitesi 
organizasyonu, URL adresi, biyografi, arşivler, sunucuya erişim, son bilgiler, içeriği 
yansıtmayan başlıklar, kişisel bilgilerin güvenliği ve gizliliği, yabancı dil seçenekleri, 
engellilere yönelik kolaylık, site haritaları, mülkiyet ve kanuni haklar standartlarına göre 
değerlendirmiştir. Kentin kurumsal görüntüsünü iyileştirme, kamu politikalarını kamuoyuna 
yansıtma, halkın fikirlerini toplama ve analiz etme gibi halkla ilişkiler çalışmalarını etkili bir 
yöntem ile kullandığı kanısına varılmıştır. Fakat internet sitesinde, belediyenin halkla ilişkiler 
çalışmalarının yanında halkın karar alma sürecine katılımını kolaylaştıracak tedbirler alması 
gerektiği ve belediyenin hizmetlerini elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi için bu 
faaliyetlere daha fazla odaklanılması gerektiğine dikkat çekilmiştir.
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Kaya Bensghir (2000c) Bursa Büyükşehir Belediyesi çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu 
araştırmasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi web sitesinin içerik ve hizmet türlerini 
ilgilendiren konularda bilgi verilerek; ağ stratejisi, ağ hizmetleri, organizasyon şeması 
standartlarına göre web sitesi organizasyonu, URL adresleri, biyografiler, arşivler, sunuculara 
erişim, en son bilgiler, içeriği yansıtmayan başlıklar, kişisel bilgilerin güvenliği ve gizliliği, 
yabancı dil seçenekleri, engelliler için kullanım kolaylığı, site haritası, mülkiyet ve kanuni 
haklar standartlarına göre değerlendirmiştir. İlgili internet sitelerinin ve belediye hizmetlerinin 
statik broşürler şeklinde kamuoyuna aktarıldığı belirtildi. Bu durumda, çalışanların ve 
yöneticilerin siteyi birlikte yeniden tasarlamaları ve içeriğini zenginleştirme ve güncel 
tutmaya aktif olarak katılmaları önerilmiştir.

Kaya Bensghir (2001a) Antalya Büyükşehir Belediyesi temelinde yapmış olduğu araştırmada, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinin içerik ve hizmet türlerini ilgilendiren konularda 
bilgi verilerek; ağ stratejisi, ağ hizmetleri, organizasyon şeması standartlarına göre web sitesi 
organizasyonu, URL adresleri, biyografiler, arşivler, sunuculara erişim, en son bilgiler, içeriği 
yansıtmayan başlıklar, kişisel bilgilerin güvenliği ve gizliliği, yabancı dil seçenekleri, 
engelliler için kullanım kolaylığı, site haritası, mülkiyet ve kanuni haklar standartlarına göre 
değerlendirmiştir. Çalışma neticesinde söz konusu belediyenin, bu yeni iletişim ve yönetim
mekanizmasını, belediyeden halka bilgi aktarım aracı olarak kullanılan basit bir kitapçık 
mantığı ile kamuoyuna çift taraflı olmayan bir şekilde tanıttığı sonucuna varılmıştır.

Kaya Bensghir (2001b) İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerine gerçekleştirmiş olduğu 
araştırmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinin içerik ve hizmet türlerini ilgilendiren 
konularda bilgi verilerek; ağ stratejisi, ağ hizmetleri, organizasyon şeması standartlarına göre 
web sitesi organizasyonu, URL adresleri, biyografiler, arşivler, sunuculara erişim, en son 
bilgiler, içeriği yansıtmayan başlıklar, kişisel bilgilerin güvenliği ve gizliliği, yabancı dil 
seçenekleri, engelliler için kullanım kolaylığı, site haritası, mülkiyet ve kanuni haklar 
standartlarına göre değerlendirmiştir. Diğer belediye web sayfalarından farklı olarak söz 
konusu web sayfasının basit bir içerikten ziyade bir etkileşim ve iletişim ortamı yarattığı 
görülmüştür. Ek olarak, katılımcı demokrasinin gelişimini doğrudan ve daha çok teşvik 
edebilecek unsurların ve çevrimiçi hizmetlerin online işleyişlere dâhil edilmesi gerektiğine 
işaret edilmiştir.

Kaya Bensghir (2001c) Kayseri Büyükşehir Belediyesi üzerine gerçekleştirmiş olduğu 
araştırmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi web sitesinin içerik ve hizmet türlerini 
ilgilendiren konularda bilgi verilerek; ağ stratejisi, ağ hizmetleri, organizasyon şeması 
standartlarına göre web sitesi organizasyonu, URL adresleri, biyografiler, arşivler, sunuculara 
erişim, en son bilgiler, içeriği yansıtmayan başlıklar, kişisel bilgilerin güvenliği ve gizliliği, 
yabancı dil seçenekleri, engelliler için kullanım kolaylığı, site haritası, mülkiyet ve kanuni 
haklar standartlarına göre değerlendirmiştir. Araştırma sonucunda söz konusu belediyenin, bu 
yeni iletişim ve yönetim mekanizmasını yani web sayfasını, belediyeden halka bilgi aktarım 
aracı olarak kullanılan basit bir kitapçık mantığı ile kamuoyuna çift taraflı olmayan bir şekilde 
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tanıttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcı demokrasinin gelişimini doğrudan ve daha çok 
teşvik edebilecek unsurların ve çevrimiçi hizmetlerin online işleyişlere dâhil edilmesi 
gerektiğine işaret edilmiştir.

Kaya Bensghir 2001d) Konya Büyükşehir Belediyesi kapsamında yaptığı araştırmada, Konya 
Büyükşehir Belediyesi web sitesinin içerik ve hizmet türlerini ilgilendiren konularda bilgi 
verilerek; ağ stratejisi, ağ hizmetleri, organizasyon şeması standartlarına göre web sitesi 
organizasyonu, URL adresi, biyografi, arşivler, sunucuya erişim, son bilgiler, içeriği 
yansıtmayan başlıklar, kişisel bilgilerin güvenliği ve gizliliği, yabancı dil seçenekleri, 
engellilere yönelik kolaylık, site haritaları, mülkiyet ve kanuni haklar standartlarına göre 
değerlendirmiştir. Bahsedilen belediyenin web sayfası vatandaşlara tek taraflı bir bilgi 
aktarımı aracı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda belediye web sayfasının 
katılımcı demokrasinin ilerlemesine fayda sağlayacak, halkın karar alma sürecine katılımını 
kolaylaştıracak tedbirler alması gerektiği ve belediyenin hizmetlerini elektronik ortamda 
gerçekleştirilebilmesi için bu faaliyetlere daha fazla odaklanılması gerektiği vurgulanmıştır.

Kaya Bensghir (2002) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi üzerine gerçekleştirmiş olduğu 
araştırmada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesinin içerik ve hizmet türlerini 
ilgilendiren konularda bilgi verilerek; ağ stratejisi, ağ hizmetleri, organizasyon şeması 
standartlarına göre web sitesi organizasyonu, URL adresleri, biyografiler, arşivler, sunuculara 
erişim, en son bilgiler, içeriği yansıtmayan başlıklar, kişisel bilgilerin güvenliği ve gizliliği, 
yabancı dil seçenekleri, engelliler için kullanım kolaylığı, site haritası, mülkiyet ve kanuni 
haklar standartlarına göre değerlendirmiştir. Diğer belediye web sayfalarından farklı olarak 
söz konusu web sayfasının basit bir içerikten ziyade bir etkileşim ve iletişim ortamı yarattığı 
görülmüştür. Ek olarak, katılımcı demokrasinin gelişimini doğrudan ve daha çok teşvik 
edebilecek unsurların ve çevrimiçi hizmetlerin online işleyişlere dâhil edilmesi gerektiğine 
işaret edilmiştir.

Sonuç olarak Kaya Bensghir çalışmalarının neticesinde şu kanılara varmıştır:

- Web sitesi, elektronik hizmetler sunmak yerine basit tek yönlü bilgi aktarımına sahiptir. 
Diğer bir deyişle, belediye hizmetleri tek yönlü broşürler etrafında halka aktarılmaktadır.

- Yöneticilerin istediği yönde web sayfası oluşturma çabaları vardır. 

- Web sitesinin yönetimine halkı dâhil etmenin veya halkın katılımını teşvik etmenin bir yolu 
yoktur.

- E-ticaret uygulamaları belediye web sitesinde bulunmamaktadır. 

- Web sitesi ağırlıklı olarak halkla ilişkilere odaklanan uygulamalar sunmaktadır.

Bir diğer araştırmacımız olan Murat Erdal İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin web sayfası ve 
e-devlet uygulamaları konusunda çalışmalarını yürütmüştür. Bu çalışmasını 2002 yılında 
gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar sonucunda belediyenin yeni teknolojilerin uygulanmasına 
hızla uyarladığı anlaşılmıştır. Fakat elektronik dönüşüm alanına öncülük ettiği ve bu alana 
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örnek olabilecek kurum ve rehberlerin sayısı azaldığı nedeniyle gerçekleştirilen 
uygulamaların uzun süreler aldığı görülmüştür. Ek olarak, belediye yetkililerinin bilgi işleme 
programlarının altyapı olarak büyük şehirleri ve bölgesel belediyeleri içerecek şekilde 
genişletildiğini de belirtilmiştir.

Şafak Kaypak isimli araştırmacımız 2010 yılında Antakya Belediyesi’ni temel alarak 
çalışmalarını yürütmüştür. Çalışmasında Antakya Belediyesi’nin web sayfasının hakkında 
bilgi verilmiştir. İlgili belediye web sitesine kolay ve hızlı erişim olduğu; sayfa dizaynı ve 
renklerin uyum içinde kullanıldığı ve kullanımı kolay olduğu görülmüştür. Fakat belli başlı 
unsurların eksik olduğu görülmüştür; arama motoru gibi.. Araştırmanın sonuçlarına bakacak 
olursak; Antakya'da e-belediyelerin uygulamasına yeni başlandığı, bundan dolayı da bu 
konudaki reklam çalışmalarının genişletilmesi ve uygulamalarla ilgili olması şartıyla 
seminerlerin yapılması gerektiği söylenmiştir. Ayrıca belediye kapsamında bilgilendirme hattı 
kurulması önerilmektedir. Son olarak e-belediyelerin uygulanmasına katkı sağlayacağı 
düşünülen çalışanlar için eğitim ve adaptasyon sıkıntılarının bulunup, bu sıkıntıların 
giderilmesinin gerektiği söylenmiştir (Kaypak, 2010).

Bir başka araştırmacımız Nedime Özkara, 2010 yılında Tarsus Belediyesi’nin web sitesi 
üzerine bir çalışma yapmıştır. Çalışmada ilgili belediyenin web sitesi ile bağlantılı olan e-
belediye faaliyetlerinin incelendiği görülmüştür. İlk olarak belediyenin kalite yönetim 
sistemine yani TSE-ISO-EN-9000-2000 olarak belirtilen bir çerçeveye sahip olduğu 
gösterilmiştir. Bu alandaki çalışmalar neticesinde söz konusu belediye KalDer’den yani Kalite 
Derneği’nden ödül aldığı görülmüştür. Belediyenin web sayfasının bir arama motorunda 
açılma hızının ve dosya indirme hızının oldukça hızlı olduğu belirtilmiştir. Ancak banka 
sözleşmesinin süresi dolmadığı için bazı uygulamaların ayrılmaz bir parçası olan "tahsilat" 
gibi uygulamaların yapılamayacağına da işaret edildi. Ek olarak belediyenin internet sitesi 
link verse bile şehrin farklı yerlerine yerleştirilen 75 kameradan görüntülerin izlenmesinin 
imkânsız olduğu belirlendi. Yörenin turistik bir mekân olmasına ve turistlerin ilgisini 
çekmesine rağmen, şehrin web sitesinin sadece Türkçe dilini desteklediği söyleniyor. Web 
sitesinin WAP ile uyumlu olmadığı da belirlendi. E-belediye uygulamalarında tespit edilen
bazı olumsuz faktörlerin (yukarıda bahsedilen durumlar gibi) düzeltilmesi ve iyileştirilmesi ile 
mevcut kalite seviyesinin daha da iyileştirileceği belirtilmiştir (Özkara, 2010).

2011 Yılında Selahattin Çavuş isimli araştırmacımız Kayseri ilinin bir ilçesi olan Talas 
Belediyesi’nin web sitesini soru-veri yöntemiyle incelemiştir. Çalışma, belediyenin hizmet 
verdikleri kişilerin istek ve beklentilerini ve promosyonlardan nasıl faydalandıklarını anlamak 
için "erişilebilirlik", "sitenin genel görünümü" ve "kullanım kolaylığı" gibi biçimsel 
özellikleri belirlemek için içerik analizi ve 55 kriter kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Çavuş’un yaptığı çalışmada, şehir yönetiminin web sitesi ve etkileşimli uygulamaları görsel 
olarak sergileniyor ve bazı gözlemlenen kusurlar ortaya çıkıyor. Araştırma sonuçları, Talas 
şehrinin internet sitesinin önemli bir halkla ilişkiler aracı olduğunu ve vatandaşların olası 
cevaplarını, isteklerini, beklentilerini ve şikâyetlerini belirlediğini ve kent yönetiminin bunu 
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halka tanıtmasını teşvik ettiğini gösteriyor. Çavuş, Talas İlçesi’nin web sitesinin başarılı bir 
web sitesi içeriği ve tasarım standartlarını karşıladığı, iki yönlü iletişim, tanınma, tanıtım ve 
etkileşim kurma yoluyla hedef kitlenin bir iletişim ve halkla ilişkiler aracı olarak katılımını 
sağladığına, böylece kuruluşun ve hedef kitle daha da birbirleri ile etkileşim halinde olduğu 
belirtilmiştir Çavuş, 2011).

Ali Acılar 2012 yılında Bilecik Belediyesi’nin web sitesi üzerinde çalışma yapmıştır. Bu 
çerçevede web sayfasının genellikle tanıtım amaçlı kullanıldığı ancak tanıtım için yetersiz 
olduğu belirtilmiştir. Hatta tanıtım içeriğinin çoğunun web sayfasında yer almadığından 
bahsedilmiştir. Belediyenin e-belediye uygulaması olduğu ve bu boyutta 10'a yakın hizmet 
verdiği fakat e-belediye sürecinin henüz tamamlanmadığı belirtilmiştir (Acılar, 2012).

Bu alanda çalışmalar yapan bir diğer araştırmacımız Arzu Yılmaz, Trabzon Belediyesi’nin 
web sitesi ve belediyenin e-belediye uygulamaları konusunda değerlendirme yapmıştır. 
İnternetin yerel hizmet sunmadaki işlevlerine baktığımızda, en çok vurgunun gayrimenkul ve 
su borcunun ödenmesi ve imar işlemleri olduğunu görüyoruz. Ek olarak Trabzon Belediyesi 
web sitesinden gelen haberler, güncel duyurular (özellikle vergi tarihi bildirileri), bölge 
haritaları, borç tahsilatı ve online ödeme alanlarının en çok ziyaret edilen sayfalar ve 
uygulamalar olduğu tespit edilmiştir. Pilot saha olarak seçilen Trabzon'da dijital şehir 
oluşturma araştırması incelendiğinde koordinasyon, kurumlar arası paylaşım, veri alışverişi 
standartlarının olmaması, veri güncelleme ve sistemi canlı tutma gibi aksaklıklar ve sorunlar 
olduğu görüldü. Büyük ölçekli dijital şehirlerin uygulamalarının az olduğu ve "dijital şehirler" 
adı altında yapılan çeşitli çalışmaların herhangi bir teknik ve idari düzenlemeye dayanmadığı 
belirtildi (Yılmaz, 2013).

Alper Bilgili 2015 yılında yaptığı çalışmada e-devlet, e-belediye ve e-devlet konuları ile ilgili 
bilgiler verdikten sonra Bursa’nın bir ilçesi olan Nilüfer Belediyesi’ni incelemiştir. Söz 
konusu çalışmada, Nilüfer Belediyesi’nin kullanımında olduğu e-belediye uygulamasının web 
sayfasında yer alan uygulamalardan en iyi biçimde yararlandığı ifade edilmiştir (Bilgili, 
2015).

Son olarak Muhammet Fatih Bilal Alodalı Osmaniye Belediyesi’nin e-belediye uygulamaları 
kapsamında ‘iletişim faaliyetleri’, ‘bilgi ve belge sunma işlemleri’ ve ‘online işlem 
hizmetleri’ gibi 3 temel unsur ve 14 alt unsur belirlenerek resmî web sitesi üzerinden 
2010,2012 ve 2016 seneleri çerçevesinde birbirlerinden ayrı bir şekilde analiz etmiştir. 
Osmaniye Kent Yönetimi'nin internet sitesinin uzun yıllardır aktif olması, şehrin e-
belediyelere büyük önem verdiğini gösteriyor. 2010 güncellemesi nedeniyle 
değerlendirilemeyen site 2012 ve 2016 yıllarında 11 standarda ulaşmış, ayrıca vatandaşlara 
farklı bilgi, belge ve hizmetler sunmaktadır (Alodalı v.d., 2016).

Yerel Düzeyde Aynı Esnada Birden Fazla Belediye Web Sayfasının Karşılaştırmalı Olarak 
Gerçekleştirilen Araştırmaların Literatür Taraması
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Bengshir'in büyük şehirlerin web sayfalarında araştırma yapmasından üç yıl sonra yani 2004 
yılında, Bengshir'in yöntemine benzer ancak karşılaştırmalı bir şekilde İzmir ve Antalya'nın 
büyük şehirleri Murat Karaduman ve Sibel Karaduman tarafından analiz edilmiştir. Bu analiz, 
e-devlet uygulamalarının bu şehirlerde ulaştığı aşamayı göstermesi açısından önemlidir. 
Analizden çıkan sonuçlar aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

1. İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinde bazı elektronik belediye uygulamaları 
bulunmaktadır. Bunlar İzsu elektronik ödeme, evrak takibi, mezarlık bilgi sistemi, şehir 
haritası, trafik bilgisi, hemşehri iletişim merkezi ve bilgi alma uygulamalarıdır. İnternet 
üzerinden emlak, arsa, bina ve çevre temizliği bildirimleri verilebilir.

2. Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinde elektronik belediye uygulaması 
bulunmamaktadır. Site temel işlevlerini yerine getiremez.

Özetlersek yapılan araştırmada Antalya ve İzmir internet sayfaları "Ana Sayfa", "Alt Sayfa", 
"Erişilebilirlik", "En Son Bilgiler" ve "Etkileşim" kategorilerinde değerlendirilerek 
karşılaştırıldı. Yani iki belediyedeki mevcut e-belediye uygulamaları karşılaştırıldı. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan tüm bağlantıların çalışabilir olduğu ve 
bazı elektronik belediye uygulamaları olduğu ifade edilmiştir. Fakat elektronik belediye 
yönetimi alanında çok fazla uygulama olmadığı tespit edilmiştir. Antalya Belediyesi’nin web 
sayfasının ise haberler ve bazı bölümleri dışında uzun süredir güncellenmediği, internet 
sitesinde elektronik belediye uygulaması bulunmadığı tespit edildi (Karaduman & 
Karaduman, 2004).

Pınar Eraslan Yayınoğlu, İdil Sayımer ve Zafer Arda, “Belediyelerin Kurumsal Web Sitesi 
Kullanımı Üzerine Bir İnceleme” isimli çalışmada İstanbul ve Londra Büyükşehir 
belediyelerinin web sayfalarını karşılaştırarak analiz etmişlerdir. Bu çalışmayı 2007 yılında 
gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu web sayfalarını basit kullanım, görsel yönden dikkat çekme, 
büyük miktarda bilgi verme, sıkıcı olmama ve ilginç olma, güncelleme/en son temelinde 
dikkate alınarak karşılaştırmalı bir analiz gerçekleştirilmiştir. City of London yani Londra 
belediyesinin web sitesinin İstanbul belediyesi web sayfasına nazaran görünüş olarak daha 
basit olduğu fakat normal olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir. İstanbul belediyesinin ise 
internet sitesinin görsel yönden daha aktif, renkli ve dinamik yapısı, sürekli güncellenen 
görünümü ve güçlü görünümü ile daha aktif olduğu tespit edilmiştir. İki web sitesinin ana 
sayfa tasarımının ortak standartlara uygun olduğu belirtiliyor (Eraslan Yayınoğlu v.d., 2007). 

2007 Yılında gerçekleştirilen bir başka çalışmayı ise Ali Şahin yapmıştır. Araştırmada Konya 
ilinin büyükşehir, bölge ve ilçelerindeki (198 tane) web sayfalarının varlığı, içeriği, elektronik 
belediye uygulamaları ve internet kullanımı ile ilgili veriler anketler aracılığıyla toplanarak 
karşılaştırmalı içerik analizi 2005 yılından başlayarak gerçekleştirilmiştir. Anketler, Vali 
tarafından gönderilen bir form şeklinde gerçekleştirildi. Araştırma sonunda Konya'da varlığını 
sürdüren belediyelerin bilgisayarlaşma oranı %98,5 olduğu görüldü. Belediyelerin %95,5'i
internete bağlanabilir olduğu belirtilmiştir. Sadece bir şehirde 7/24 kesintisiz internet 
bağlantısı vardır. Belediyelerin %61,5'i günde 1-2 saat internete erişim imkânına sahiptir; 
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Konya'da e-belediyeleri başarıyla uygulamak için gereken bilgisayar teknolojisi seviyesi 
genellikle yüksek düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Belediyelerin çoğu bilgisayar eğitimi 
almış personelden yoksundur. Konya'daki 198 belediyeden sadece 5'i (%2,5), personeline 
bilgisayar ve internet kullanımı konusunda iş başında eğitim kursları vermektedir. 
Belediyelerden sadece 33'ünün (%17,5) resmî web siteleri vardır. İncelenen belediye web 
sayfaları ve Türkiye genelindeki elektronik belediye uygulamaları tanıtım broşürleri veya 
ağırlıklı görüşlerle halkla ilişkiler şeklinde sunulmaktadır (Şahin, 2007).

Konya’nın üç büyük ilçesi olan Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe belediyelerinin web 
sayfalarını karşılaştıran bir başka araştırmacımız Ahmet Tarhan, çalışmasını 2007 yılında 
gerçekleştirmiştir. Web siteleri "Erişilebilirlik", "genel görünüm" ve "kullanım kolaylığı" (23 
farklı standart) gibi resmi işlevlere sahip kontrol edilmiş işlevler esasında değerlendirilmiştir. 
Hizmet etme uygulamaları bakımından, vatandaşların isteklerini öğrenmeye ve vatandaşların 
söz konusu web sitesinden ne şekilde faydalandıkları belirtilmiştir. Çalışma neticesinde; söz 
konusu belediyelerin web sayfalarında uygulamaların tanınması ve tanıtılması tam anlamıyla 
etkin olmasa bile, üç belediye meclisi arasında bazı ince farklılıklar olduğu belirlendi, bu üç 
belediye de veri elde etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için çalışmıştır (Tarhan, 2007).

Elif Karakurt Tosun 2008 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan üç merkez 
ilçe belediyesinin e-belediyecilik konusunda yapmış oldukları uygulamalar karşılaştırmalı 
olarak incelenmiştir. Belediyenin ana sayfası ve alt sayfası, erişilebilirlik, en son bildiriler, 
rahat ve hızlı ulaşım, kullanım kolaylığı, içerik ve etkileşim standartları yönünden incelenmiş 
ve kıyaslanmıştır. Nilüfer ve Osmangazi'de e-belediye uygulamasının tam anlamıyla 
uygulandığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, iki belediyenin de birer yıl arayla bu konu 
sebebiyle ödül aldıkları belirtilmiştir. Öte yandan Yıldırım belediyesinin etkin e-belediye 
uygulamalarına sahip olduğu ancak uygular yönünden diğer iki belediyeden daha az faaliyette 
olduğu saptanmıştır (Karakurt Tosun, 2008).

2008 Yılında karşılaştırmalı olarak belediye web sitelerinin analizini yapan bir başka 
araştırmacı İlknur Doğu, İstanbul’un iki farklı yakasında bulunan ilçelerin yani Kadıköy ve 
Beyoğlu ilçelerinin web sitelerini “görsellik (4 standart)”, “web sayfalarının en son verileri 
sunması (2 standart” ve “kullanım rahatlığı (9 standart)”, “bilgi verici olma (5 standart)” ve 
“ilgi çekici ve sıkıcı olmama (11 standart)” unsurları açısından toplamda 31 standart 
sayesinde açıklanmaya çalışılmıştır. Diğer yandan, tanımlama ve terfi fonksiyonları açısından, 
çeşitli standartlara göre ilgili şehir ve ilçelerin web sayfalarının içeriklerinin karşılaştırmalı 
analizi yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda belediye ilçe web sayfalarının Türkiye genelinde 
olduğu gibi bir giriş el kitabı olarak oluşturulmuş, bu yönüyle halkla ilişkiler de yeteli 
olmadıkları tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucu, her iki yerel belediyenin de şirket web 
sitelerindeki başarılı web sitesi içeriğine ve tasarım standartlarına uymaları ve e-belediye 
uygulamaları da dâhil olmak üzere iletişim ve halkla ilişkiler araçları olarak katılım, tanıtım, 
tanınma ve etkileşim yönünden yeterli oldukları görülmüştür. Fakat söz konusu belediye web 
sayfalarında yabancı dil seçiminin olmaması ve kontrol edilen sitelerin güncelleme sıklığı, 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 119 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



kullanım kolaylığı ve güncellik açısından önemli eksiklikler tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte, bu iki şehrin kalabalık nüfusu ve iş merkezi olma kapasiteleri nedeniyle, genel olarak 
bu iki şehrin eğitim, sağlık, ulaşım vb. alanlarda modern belediye fonksiyonları sağlayarak 
işleri birbirine bağladığına dikkat çekilmektedir. E-belediye uygulamaları başarılı halkla 
ilişkiler çalışmasını göstermektedir. Belediyenin ayrıca web sayfalarını, hizmetleri şeffaf hale 
getirmek, iş yükünü azaltmak, vatandaşları rahatlatmak, halkı memnun etmek, bürokrasiyi 
azaltmak, verimli ve hızlı hizmet sunmak için kullandığı tespit edilmiştir (Doğu, 2008).

Selma Karatepe ve Nural İmik Tanyıldızı 2011 yılında iki farklı ülke iki farklı belediye 
kapsamında bir analiz yaparak çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Belediyeler hakkında 
halkla ilişkiler faaliyetlerini ve web sayfasını incelendikten sonra, belediye 
kullanım/yoğunluk ve yönetim sistemi hakkında genel bilgiler toplandı, sonuç olarak bu 
belediyeler arasında birçok benzerlik var olduğu görüldü. Söz konusu belediyeler Avrupa 
Birliği’nde bulunan Fransa’nın Lyon kenti ile Türkiye’nin Gaziantep kentidir. Bu iki kentin 
web sitesi ve e-belediyecilik uygulamaları analiz edilmiştir. İçerik analizi yönteminin yardımı 
ile halkla ilişkiler kapsamındaki araştırma 52 farklı standarda (veriler, sorular) göre analiz 
edilerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, iki şehrin web sitelerinin form olarak yeterli 
olduğunu ancak aralarında çok fazla fark olmadığını göstermektedir. Tanımlama ve tanıtım 
amaçlı web servisleri genel olarak yeterli görülse de halkla ilişkiler açısından web sitelerinin 
bazı dezavantajları olduğu ifade edilmiştir. Gaziantep Şehir Yönetimi tarafından vatandaşlar 
ile belediye yetkilileri arasındaki etkileşimi güçlendirmek için hazırlanan "Kentim İçin 
Projem" adlı proje, vatandaşlar ve belediye yetkilileri arasında aktif iletişimi teşvik etmeyi 
amaçlayan bir halkla ilişkiler olarak görülüyor. Şehir yönetiminin web sitesi geliştirmeyi 
teşvik etmek için yaptığı halkla ilişkiler faaliyetlerine baktığımızda, Lyon şehir yönetimi web 
sitesindeki bilgilerin vatandaşları kolaylaştırmak ve bürokratik bilgilerden çok ihtiyaç 
duyabilecekleri bilgileri sağlamak için tasarlandığına dikkat çekildi. Gaziantep Belediyesi’nin 
internet sitesinde bu konuda bilgiler bulunsa da özellikle hizmetler ve bütçeler açısından 
bilgilerin hukuka daha uygun olduğu görülüyor. Gaziantep belediye yönetimi web sitesine 
kıyasla, Lyon belediye yönetim web sitesinin belediye hizmetlerinin biçimi ve harcama yönü 
hakkında daha açıklayıcı ve kolay erişilebilir verilere sahip olduğu söyleniyor (İmik 
Tanyıldızı & Karatepe, 2011. 

2011 Yılında bu alanda çalışma yapan bir başka araştırmacı Aslı Yağmurlu, Ankara İli 
içerisinde bulunan 16 tane ilçeyi belediye web sayfalarını temel alarak “tanıtma” ve “tanıma” 
hedeflemesiyle halkla ilişkiler esasları çerçevesinde iki türde içerik analizi yardımıyla 
gerçekleştirmiştir. Tanıtım faaliyetleri 12 kriter yardımıyla, tanıma esasında yürütülen 
faaliyetler ise 7 kriter ile incelenmiştir. Belediye başkanına ait bilgiler, belediye idaresi 
hakkındaki bilgiler ve kurumsal haberler belediyeler tarafından en çok paylaşılan bilgilerdir. 
Çankaya il yönetiminin tüm uygulamaların kullanılması nedeniyle bilgilendirme/tanıtım 
yönünden en başarılı halkla ilişkiler çalışmasını yürüttüğü ifade edilmiştir. Tanıma 
faaliyetlerine katılım seviyesi, tanıtım faaliyetlerine katılım seviyesine nazaran çok daha 
düşük seviyededir. Kazan ve Elmadağ bölgelerinin web sayfalarında, onaylanan 
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bilgi/uygulamalar en yüksek puanı almıştır. Ancak bu konuda belediye yetkililerinin seviyesi 
oldukça yetersiz görülmüştür (Yağmurlu, 2011).

Gökhan Şenyurt 2016 yılında yaptığı araştırmada, halkla ilişkiler uygulamaları ve modelleri 
çerçevesinde Konya merkez ilçeleri olan Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde bulunan 
belediyelerin internet siteleri, belediye mobil uygulamaları ve sosyal medya hesapları analiz 
edilmiştir. Varılan sonuç, belediyenin içerdiği içeriğin sadece kurumun web sitesi ve sahip 
oldukları veya yapacakları iş ve hizmetlerin tanıtımı olmadığı, aynı zamanda tanıma 
araştırmasından tam olarak yararlanılmadığı ifade edilmiştir. Ayrıca uygulamada kimlik 
belirleme ve tanıtım faaliyetleri gibi bazı eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Kurumsal mobil 
uygulamalara bakıldığında, Karatay Belediyesi’nin kurumsal mobil uygulamalardan 
yararlanamadığı, faydalanan belediyelerin uygulamalarının tanınma ve tanıtım faaliyetleri 
açısından yetersiz kaldığı görülmektedir. Tanıtım faaliyetlerindeki yetersizliklerin sadece 
bilişsel araştırma olmadığı, bu açıdan halkla ilişkiler tanıma ve tanıtım faaliyetleri açısından 
iki belediyedeki mobil uygulamaların tam olarak değerlendirilemediği tespit edilmiştir. Kesin 
olan şey, belediyelerin sosyal medya hesaplarından ağırlıklı olarak kamu bilgilendirme 
modeli çerçevesinde tek yönlü mesajlardan yararlanmaları ve iki yönlü simetri modeli 
çerçevesinde çok sınırlı etkileşimli yanıt kullanımına sahip olmalarıdır. Bu sonuçlardan 
hareketle araştırma sonunda Konya Merkez İlçe Belediye'lerine belediyenin çevrimiçi halkla 
ilişkiler uygulamasından daha etkin ve iki yönlü bir şekilde yararlanabilmesi için bazı 
önerilerde bulunulmuştur (Şenyurt, 2016).

2017 Yılında Mehmet Mecek, belediyelerin web sayfalarını etkinlik ve e-devlet/e-belediye 
verimliliği açısından inceleyerek araştırmasını gerçekleştirmiştir. Araştırma yaptığı 
belediyeler nüfus bakımından büyükşehir olma adayı olan ve Türkiye’de en büyük şehirlerden 
biri olan Afyonkarahisar İli içerisinde bulunan ilçe belediyeleri seçilmiştir. Araştırma 
karşılaştırmalı işlevsellik analizi ile yapılmıştır. Araştırmanın temel savı; belediyelerin halkla 
ilişkiler bağıntısı olan “tanıma” ve “tanıtma” bağıntılarından faydalanarak iki grup 
önerilmiştir. İlk grup 4 farklı alt grup yani tablo olarak/içerisinde, 30 farklı kıstasa yönelik 17 
ilçe belediyesi için birbirinden bağımsız bir şekilde incelenmiştir. Diğer grup ise, 12 farklı alt 
grup yani tablo olarak/içerisinde, 129 farklı kıstasa göre incelenmiştir. Araştırmada genel 
itibariyle 159 tane kıstas mevcuttur. Araştırma neticesinde Afyonkarahisar ilçe belediyelerinin 
web sayfalarındaki verilerin tanıma ve tanınma bağıntıları esasında “orta” ve “düşük 
düzeyde” bir verim olduğu tespit edilmiştir. Doğrudan belediyelerin hizmet verdiği nüfus 
açısından Sandıklı ve Bolvadin en yüksek puanlara sahip olmakla birlikte puanları diğer 
bölgelere göre daha yüksek olmakla birlikte orta düzeyi geçmemektedir. Bölgelerin toplam 
nüfusu yüksek olmakla birlikte, belediye nüfusu çok daha küçük olan Çay ve Şuhut 
Belediyeleri’nin daha yüksek puan aldığı tespit edilmiştir. Nüfusları Bolvadin'e daha yakın 
olan Emirdağ ve Dinar'ın çok daha düşük puan aldığı görülmektedir (Mecek, 2017). 

İdil Sayımer ve Banu Küçüksaraç 2019 yılında belediyelerin e-yönetişim hizmetleri 
bakımından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı 12 adet ilçe belediyelerini ele alarak 
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araştırmalarını gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada yurttaşların, belediyelerin e-yönetişim 
bağlamında online hizmetlerini içerik, kullanılabilirlik, gizlilik/güvenlik, yurttaş ve sosyal 
etkileşim özellikleri üzerinden kullanım boyutları değerlendirilmiştir. Çalışmalar neticesinde, 
katılımcılar faaliyette olan hizmetler için iletişim sorunu yaşadıklarını, iletişim sorunu 
yaşamayanların ise yüz yüze görüşme şeklinde iletişim sağladıkları tespit edilmiştir. 
Araştırma sonuçlarının genel değerlendirmesi yapıldığında, e-devlet bağlamında yeni medya 
ortamında vatandaşların Kocaeli ili ve bölge belediyeleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin 
bilgi, farkındalık ve kullanım düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Bu durumda 
vatandaşlar belediye yetkililerine ve vatandaşlara olumlu fayda sağlayan e-devlet 
uygulamalarını anlamıyorlar, bu gerçek ihtiyaçları karşılamıyor ve dolayısıyla 
benimsenmiyor, e-devletin uygulanması ve işleyişinin temel sorunu budur (Sayımer & 
Küçüksaraç, 2019).

Uluslararası Düzeyde, Türkiye Geneli Olarak veya Bölge/İl Bazında Gerçekleştirilen büyük 
Ölçekli Araştırmaların Literatür Taraması

Bu alanda ilk araştırmacılardan biri olan Mete Yıldız, 1999 yılında tam 29 tane il ve ilçe 
belediyesinin nüfus, web yönetiminin e-postası, belediye başkanının e-postasını, iletişim 
bilgilerini ve mali bilgi verilerini karşılaştırmalı olarak analiz etmiştir. Belediyelerin internet 
sitesine iletişim bilgileri başta olmak üzere çok fazla veri koymadığı tespit edilmiştir (Yıldız, 
1999).  

Uğur Yıldırım ve Şerif Öner 2004 yılında gerçekleştirdikleri çalışma temel olarak e-devlet ve 
e-belediyelerin kavramsal analizi, ortaya çıkışını, gelişimini ve etkisini içerir. Fakat 
araştırmanın ikinci bölümünde Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, 
Kanada, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İspanya, Avustralya ve Brezilya ve Türkiye’den 
Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Yalova, bölgelerindeki kullanımda olan e-devlet ve e-
belediye hizmetleri ve internet kullanımları hakkında genel bilgiler sunulmuştur. Bu 
araştırmada Türkiye’nin, birçok belediyesinin internet teknolojilerini kullanarak 
oluşturdukları web sayfaları aracılığıyla yerel halkla iletişim kurmuş, kullanıcılar hakkında 
daha fazla şey öğrenmiş ve dolaylı olarak e-öğrenme yeteneklerini sağladığı tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte, araştırma yılına göre, internet ağ altyapısı, entegrasyon oranı ve etkileşimli 
elektronik belediye hizmetleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerle yarışamayacak 
düzeyde olduğu ifade edilmiştir (Yıldırım & Öner, 2004).

2008 Yılında Bekir Parlak ve Mehmet Zahid Sobacı, 16 tane büyükşehir belediyesinin 
“bilgilendirme hizmetleri”, “iletişim hizmetleri” ve “online hizmetler” başlıkları esasında ele 
alınarak 14 farklı kriter yardımıyla karşılaştırmalı olarak araştırma gerçekleştirilmiştir Parlak 
& Sobacı, 2008).

Mehmet Aktel 2009 yılında yaptığı araştırmada, il belediyelerine ait web sayfalarının 
fonksiyonelliğini ve belediyelerin e-devlet/e-belediye işlemlerinin boyutunu belirlemek için, 
içerik analizi yardımı ile 75 ilin belediye web sayfasını, 15 ana kıstasa ve bu kıstaslara bağlı 
alt kıstaslara dayalı olarak değerlendirmiş ve yeterli olup olmadığı tespit edilmiştir. Bu 
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araştırmanın belediye web sitelerine Google arama motoru aracılığıyla kolayca ve rahat bir 
şekilde erişip erişemeyeceği; siteyi güncelleme sıklığı; web sitesinin çekiciliği; web sitesinin 
doğrudan kullanıcılar için işlevi; il sakinlerine hizmet sağlama; şeffaflık; etkinlik bakımından 
turistlere sağlanan hizmetler; planlar ve projeler; yönetici bilgileri; belediyeler-yerel 
girişimcilik-sivil toplum bağlantıları; belediyeler ve vatandaşlar arasında eş zamanlı iletişim 
olmadan pasif M2C akış sistemi; vatandaşlar ve şehirler olmadan pasif C2M süreç sistemi 
vatandaşlar arasında eşzamanlı iletişim; belediyelerden vatandaşlara aynı anda gerçek zamanlı 
M2C akış sistemi; gerçek zamanlı C2M akış sistemi, vatandaşlar ve belediye departmanları 
aynı anda iletişim kurabilir olması; belediye hizmetlerinin değerlendirilmesi yapılarak 
araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde bulgular, belediye web sitelerinin işlev 
açısından ideal seviyeye ulaşmadığını göstermektedir. Web sitesinin ne sıklıkta güncellendiği; 
çekiciliği; kullanıcıları yönlendirme yeteneği; il sakinlerine sunulan hizmetler; belediye web 
sitesinden kurulan vatandaşlarla pasif ilişkinin ve web sitesinin şeffaflığının yeterli olduğu 
görülmüştür. Google arama motoru ve yönetici bilgi standartlarına erişim için web 
sayfalarının yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca turistik hizmetler de bilgi vermekte ve ili 
tanıtmakta, plan ve projeler gerçekleştirmekte; web sayfasında yer alan belediye yönetimi-
yerel girişimcilik-sivil toplum bağlantılarının ve belediye hizmetlerinin dağılımının yetersiz 
olduğu saptanmıştır. Vatandaşlar ve belediyeler arasında aynı zamanda pasif bir ilişki yoktur; 
web sayfalarının gerçek zamanlı ilişkiler açısından belediyelerden vatandaşlara ve 
vatandaşlardan belediyelere yönelik yeterli olmaktan uzak olduğu anlaşılmıştır (Aktel, 2009).

2009 yılında Aykan Candemir ve İpek Savaşçı Kazançoğlu bu alanda çalışmalar yürüten bir 
başka araştırmacılardan biridirler. Araştırmada Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne üye şehirlerde 
22 belediyenin internet siteleri kontrol edilmiş, ilgili internet sitelerinin tasarım ve içerik 
yönünden karşılaştırılması ve değerlendirilmesi için 68 soru (standart) kullanılmıştır. Belediye 
web sitelerinin kalitesini kontrol ederken renkleri, animasyonları vb. kullanılarak çekiciliğin 
en iyi düzeyde gerçekleştirildiği, fakat içerik olarak yeterli hizmet sağlayamadığı ifade 
edilmiştir. Diğer yandan belediye ile kullanıcı arasındaki iki yönlü iletişimin tam olarak 
gerçekleşmediği tespit edildi. Seçilmiş üye belediyelerin mevcut e-devlet/e-belediye 
uygulamasının vatandaşlarla iletişim için kullanıldığı açıkça görülmektedir. Belediyelerden 
sadece 7 tanesi web sayfası aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirdiği ve halka fonksiyonel 
hizmetler verdiği tespit edilmiştir (Candemir & Savaşçı Kazançoğlu, 2009).

Muhammet Fatih Bilal Alodalı, Sefa Usta ve İsa Güneş tarafından yapılan araştırma, 2010 
yılında gerçekleştirilmiştir. 65 Tane il belediyesinin e-belediye uygulamaları “bilgi ve belge 
sunma düzeyleri”, “iletişim faaliyetleri” ve “çevrimiçi gerçekleştirilen hizmetler” şeklinde 3 
ana kıstas ve 13 alt unsur seçilerek il belediyelerinin resmî web siteleri üzerinden bir önceki 
yıl (2009) temel yıl alınarak yapılmıştır. 2009 yılından bakıldığında 58 belediyede web 
sitelerinin aktif olduğu belirlenmiş olup, 7'sinin faaliyette olmadığı belirlenmiştir. 2009 yılı 
itibari ile denetlenen il belediyelerinde e-belediye hizmetlerinin sağlanması kapsamında 13 alt 
standardın ortalama 5'i karşılanmıştır. Uşak e-belediye hizmetlerini en etkin şekilde 
uygulayan şehirdir ve 13 web hizmetinden 12'sini sağlamaktadır. Bingöl ve Şırnak il 
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belediyelerinin web sitelerinde sadece kurumsal tanıtım hizmetleri verilmekte olup, en az 
verimli belediyeler olarak listelenmiştir (Alodalı v.d., 2010).

2010 Yılında Mehmet Nejat Özüpek, 2012 yılındaki yasa değişikliği öncesi varlığını sürdüren 
16 büyükşehir belediyesine ait web siteleri üzerinde bir araştırma gerçekleştirmiştir. 
Araştırmada, “belediyelerde tanıma araçları ve yöntemleri” unsuru altında 7 unsur ve 
“belediyelerde tanıtma faaliyetleri” unsuru altında 12 unsur esas alınarak faaliyet 
değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma neticesinde, bazı eksikliklere rağmen, belediyelerin 
web sayfalarının çoğunlukla gerçekleştirilen hizmetler ve faaliyetler hakkında tanıtıcı bilgiler 
içerdiğini göstermektedir. Web siteleri, etkinlikleri tanımlamak için etkili bir şekilde 
kullanılmamaktadır. Örneğin, anketler bu durumda en önemli yöntemlerden biridir, ancak 
çoğu büyükşehir bu anketleri web sitelerine dâhil etmez. Ek olarak bazı büyükşehirlerin 
internet sitelerinin belediyeden çok belediye başkanlarını tanıtmaya yönelik olduğu belirtildi. 
Bazı belediye web sitelerinin sadece siteye sahip olmak amacıyla hazırlandığı ve çok işlevsel 
olmaktan uzak olduğu belirlenmiştir. Bazı web sitelerinin sayfaları açarken sorun yaşadığı, bir
kısmının hiç açılmadığı veya çok geç açıldığı da tespit edilmiştir (Özüpek, 2010).

Mehmet İlker Genco 2010 yılında yaptığı yüksek lisans tez çalışmasında; İstanbul, Gaziantep 
ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri ile Denizli ve Antakya Belediye’lerinin web sitelerini 
incelemiş ve söz konusu belediyelerin e-belediye uygulamalarını değerlendirmiştir. Özellikle 
Antakya Belediyesi ayrı bir kategori olarak bir değerlendirme yapılmış ve daha detaylı hale 
incelenmiştir. Araştırma neticesinde, Antakya belediye yönetiminin e-belediye 
uygulamasında emekleme döneminde olduğunu, İstanbul başta olmak üzere diğer illerin 
gerisinde kaldığını, nitelikli personel eksikliği nedeniyle şehrin gelişmişlik düzeyinin istenilen 
hıza ulaşmadığını göstermektedir. Sınırlı mali imkân dikkate alındığında Antakya 
bünyesindeki e-belediyelerin dönüşümün gerçekleştirilmesinde ortalama düzeye göre daha 
büyük ilerleme kaydedildiği belirtilmektedir (Genco, 2010).

2010 yılında Ahmet Kâmil Kabakuş yapmış olduğu yüksek lisans tezinde 2949 belediyenin 
web sayfalarını ve e-belediyecilik kapsamında gerçekleştirdikleri uygulamaları analiz etmiştir. 
Araştırma sürecinde, yalnız 1.808'in şirket web sitesi ve elektronik belediye uygulamasına 
sahip olduğu, 853 belediyenin web sayfasının olmadığı, 56'sına erişilemediği, 69'unun yapım 
aşamasında olduğu ve 25 belediye web sitesinin düzenli olarak güncellendiği belirlendi. 
Belediye web siteleri 26 farklı standarda göre değerlendirildi ve sonuçlar analiz edildi. Bu 
çalışma sonucunda belde ve ilçe belediyelerin resmî web sayfalarının yapısında aksaklıklar 
gözlemlenmiştir. Özellikle bazı belediye alan adlarının belirli bir sisteme hatta bir kuruma 
dayalı olmadığı, güncelleme ölçeklerinin çok düşük seviyede olduğu ve erişim sorunları 
olduğu belirlenmiştir. Yapılan araştırmalara göre belirlenen standartların uygulama oranının 
genellikle çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Örneğin 1808 tane resmi internet sitesinde 
ortalama üye girişinin %19,1 olduğu tespit edilmiştir (Kabakuş, 2010).

Muhammet Fatih Bilal Alodalı, Aziz Tuncer, Sefa Usta ve Mine Halis 2012 yılında beraber 
gerçekleştirdikleri araştırmada, 2012 yılı temelinde Akdeniz Bölgesi’ndeki 6 il belediyesinin 
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e-belediye uygulamalarını “bilgilendirme ve belge sunma faaliyetleri”, “iletişim faaliyetleri” 
ve “çevrimiçi hizmet faaliyetleri” şeklinde 3 ana standart ve 14 alt standart belirlenerek il 
belediyelerinin resmî web sitesi esas alınarak incelenmeye tabi tutulmuştur. 2012 yılı 
temelinde 6 ilde e-belediye hizmetlerinin verilmesi çerçevesinde 14 alt standardın ortalama 
9'u karşılanmıştır. E-belediye hizmetlerinin uygulanmasında en etkili belediye kurumu, 14 alt 
standardın 13'ünü karşılayan Isparta Belediyesi’dir. Kilis ve Osmaniye elektronik belediye 
hizmetlerinin en az olduğu illerdir (Alodalı v.d., 2012).

2012 Yılında başka bir araştırma üzerinde çalışmaları bulunanlar ise Nilüfer Negiz ve 
Yasemin Saraçbaşı olmuştur. Yaptıkları araştırmada Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur 
illerindeki 67 belediyenin ve Akdeniz Belediyeler Birliği üyelerinin internet sayfalarını 
inceleyerek; “kamuoyunun bilgisini incelemek ve şeffaflığı artırmak”, büyükşehir olmayan 
Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye illerine ait belediye web 
sayfaları; çevrimiçi hizmet faaliyetleri ana standardı altında 14 temel standardın 
varlığı/yokluğu karşılaştırmalı dosya dağıtım hizmeti, haberleşme hizmeti ve online işlem 
hizmetleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma neticesinde, belediyelerin internet 
sitesi üzerinden ortalama 9 standart sağladığı, iletişim hizmetlerinin etkinliğinin arttığı tespit 
edilmiş, elektronik hizmetlerin 2010 yılına göre hızla büyüdüğü belirtilmiştir. Isparta 
belediyesi faaliyet düzeyi bakımından ilk sırada yer alırken, Osmaniye ve Kilis illerinin 
etkinlik düzeylerinin diğer illere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Negiz & Saraçbaşı, 
2012).

Abdullah Serenli 2013 yılında yaptığı araştırmada, 2008 yılında Bekir Parlak ve Mehmet 
Zahid Sobacı tarafından gerçekleştirilen çalışmalardaki standartlara “engelli erişimi” ve 
“evrak takip” standartlarını da ekleyerek 30 büyükşehir belediye web sitesini analiz etmiştir. 
16 alt standardın değerlendirilmesine göre işlevselliğin en yüksek olduğu şehir İstanbul, en 
düşük işlevsellik düzeyinin Van olduğu belirlenmiştir. 2012 yılındaki yasal değişikliğin 
ardından kurulan büyükşehirlerin web sitelerinin genel olarak eski büyükşehirlere göre daha 
güçlü olduğu, yani daha fazla elektronik hizmet yöntemi kullandıkları tespit edilmiştir. 
Büyükşehirlerin web sitelerinin işlev seviyesinin genellikle çok daha düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca belediye web sitelerinin tasarım, içerik ve erişim açısından çok kullanışlı 
olmadığı ve bu sitelerin henüz hizmet odaklı hale gelmediği belirtilmiştir (Serenli, 2013).

2013 Yılında çalışmalarda bulunan bir başka araştırmacımız Gökhan Çobanoğulları, Ege 
Bölgesinde bulunan İzmir, Muğla, Denizli, Manisa ve Aydın il merkezleri ile bu illere bağlı 
olan 16 belediyenin web sayfalarını değerlendirerek, e-belediyecilik uygulamalarının işleyişi 
ile beraber ne tür faaliyetlerin gerçekleştirildiği karşılaştırmalı bir şekilde ve içerik analizi 
yöntemiyle ifade edilmiştir. Bu durumda, belirlenen 25 tane e-belediye hizmeti standart 
olarak kullanılmıştır. Çalışmaya katılan tüm belediyelerin web sayfaları vardır. Çalışmalar 
neticesinde verilere bakıldığında, toplam 15 ilçe belediyesinden 12'sinin e-belediye hizmeti 
verdiği tespit edilmiştir. Ege bölgesindeki belediyeler arasında Denizli'nin çevrimiçi 
elektronik belediye hizmetleri sunma kabiliyetinin en yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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Çalışmada, çevrimiçi işlemlerde ve üye işlemlerinde gözlemlenen 8 standart, belediyelerin 
elektronik belediye güvenlik standartları açısından da incelendi. Yapılan incelemede, il 
düzeyindeki belediyelerin elektronik belediye hizmetlerinin güvenliğine ilçe düzeyindeki 
belediyelere göre daha fazla önem verdiği belirlendi. Fakat Ege bölgesindeki il ve ilçe 
düzeyindeki belediye yönetimlerinin yeterli elektronik belediye güvenlik önlemleri 
almadıkları tespit edilmiştir. Güvenlik standartlarına göre en yüksek yeterlilik katsayısına 
sahip belediye Söke Belediyesi olarak belirlendi. Denizli Belediyesi, il düzeyinde en başarılı 
e-belediye uygulama şehridir; bölgesel belediye kategorisindeki en başarılı e-belediye 
uygulayıcısının Fethiye Belediyesi olduğu sonucuna varılmıştır. Bölgede en çok e-belediye 
hizmeti veren şehirler Akhisar, Tavas ve Acıpayam'dır (Çobanoğulları, 2013).

Kemal Yaman, Sait Aşgın ve Ece Kaya 2013 yılında Batı Karadeniz Bölgesi üzerinden 
Türkiye’de e-belediye uygulamalarının karşılaştırmalı analizini yapmışlardır. Araştırma 
gerçekleştirdikleri bölgede 2010 yılında yapılmış adrese dayalı nüfus sistemine göre 7 tane il 
belediyesi ve bu illere bağlı en fazla nüfusa sahip üçer tane ilçe belediyesi değerlendirilmiştir. 
Genel olarak değerlendirilen belediye sayısı 28 tanedir. Bu belediyeler 10 ana standart ile e-
belediyecilik faaliyetleri kapsamında karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırma 
neticesinde, bölgedeki nüfusun %54'ünün elektronik belediye hizmetlerinden mahrum kaldığı 
belirlendi. Araştırmalar, Kastamonu'nun e-belediye hizmetlerinde en yüksek fonksiyonel 
orana sahip olduğunu gösteriyor (Yaman v.d., 2013).

2014 Yılına geldiğimizde Ahmet Kâmil Kabakuş, yapmış olduğu araştırmada Türkiye’de var 
olan 30 tane büyükşehir belediyesi bünyesindeki 519 tane ilçe belediyelerinin resmî web 
sayfaları değerlendirilerek, söz konusu belediyeler; web sayfasına sahip olma ve e-belediye 
faaliyetleri göz önünde bulundurularak büyükşehir olarak adlandırılan illerin dinamikliği 
üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Araştırma neticesinde, e-devlet uygulamalarında diğer 
illere kıyasla sadece İstanbul ve Kocaeli illerindeki belediyelerin etkili olduğu kanıtlanmıştır. 
Diğer illerde ise, ilçe belediyelerinin idari faaliyetlerinden veya olumsuz şartlardan veya her 
ikisinden dolayı verimliliğin düşük olduğu tespit edilmiştir (Kabakuş, 2014).

Nur Şart 2016 yılında yapmış olduğu araştırmada Türkiye’de var olan 30 tane büyükşehir 
belediyesinin web sayfalarını araştırmıştır. “Kullanılabilirlik ve Erişebilirlik”, “Hizmet 
Sunumu”, “Güvenlik ve Kullanıcı Mahremiyeti”, “Katılım” ve “İçerik” ana standartlarına ve 
106 kriter ele alınarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde, Türkiye’de 
elektronik hizmetlerin zayıflığına ilişkin olarak en zayıf hizmet "İnteraktif Hizmetler" olarak 
belirlendi. Ek olarak belediye web sitesinde "stratejik plan", "performans planı", "faaliyet 
raporu", "mali durum ve beklentiler raporu", "kamu hizmeti listesi", "denetim sonuçları", 
"yardım" ve "bilgilendirilme hakkı" genel olarak yerine getirilmediği tespit edilmiştir. 
Araştırmada belediyenin en çok hizmetleri/ağ işlevleri ve sağlanamayan ağ faaliyetleri de ayrı 
ayrı sınıflandırıldığı ifade edilmiştir. En sonunda belediyelerin sadece e-belediyeleri bir 
tahsilat gerçekleştirme olarak ele aldığı söylenmektedir. Araştırmada belediyelerimizin 
çevrimiçi katılımı sağlamakta güçlük çektiği tespit edilmiştir (Şat, 2016).
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2016 Yılında bir başka araştırma üzerinde çalışmalar yapan Zeynep Öztemel, Türkiye’de var 
olan 30 tane büyükşehir belediyesinin web siteleri ve e-belediyecilik uygulamalarının işlerliği 
değerlendirilmiştir. Bu araştırmada “Büyükşehir Belediyelerinin web sitelerinin halkla 
ilişkiler faaliyeti olarak tanıtım amaçlı hazırlanıp hazırlanmadığı”, “Büyükşehir 
Belediyelerinin web sitelerinin kullanım kolaylığına yönelik hazırlanıp hazırlanmadığı”, 
“Büyükşehir Belediyelerinin web sitelerinin bilgilendirici olup olmadığı”, “Büyükşehir 
Belediyelerinin web sitelerinin görsel çekiciliğe sahip olup olmadığı” ve “Büyükşehir 
Belediyelerinin web sitelerinin yeterli düzeyde güncellenip güncellenmediği” kıstasları 
üzerinden gidilerek genel bir sonuç ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu bakımdan 30 adet 
Büyükşehir Belediyelerinin web siteleri hazırlanmış olan veri formlarında bulunan 40 ana 
kriter üzerinden içerik çözümlemesi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma neticesinde 
belediyenin web ve elektronik belediye uygulamalarındaki eksikliklerine dikkat çekildi.
Türkiye bu alanda çalışmalar gerçekleştirerek kendini geliştirmeye çabalasa da birçok konuda 
eksikliğinin olduğu belirlenmiştir (Öztemel, 2016).

Yerel yönetim ve e-belediye hizmetlerinin web sayfalarına ek olarak, yüksek bürokratlar, 
yerel yöneticiler, belediye komiteleri üyeleri, kent sakinleri, sivil toplum kuruluşları, 
öğrenciler, kamu görevlileri ve diğer sosyal kuruluşlar e-devlet ve e-belediyelere yönelik bilgi 
ve tavırlarına yönelik birden fazla alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Birçok saha çalışması 
yapılmış ve beklentilere ulaşılmıştır. Fakat, ilgili araştırma ve sonuçları bu konunun içeriği ile 
doğrudan örtüşmeyeceğinden araştırma ve sonuçları hakkında detaylı bilgilere 
değinilmeyecektir. Ek olarak, belediye web sitelerinin olağan analizi ile birlikte, e-
belediyelerle ilgili daha dar kapsamlı çalışmalar da vardır. Örnek verecek olursak, Turksel 
Kaya Bensghir ve Aslı Akay, 2006 yılında Türkiye'nin coğrafi bilgi sistemi (CBS) 
uygulaması ile şehirleri değerlendirmişlerdir. Benzer şekilde, genel web sayfası 
değerlendirmeleri literatüre dâhil edildiğinden, dar boyuttaki araştırmalar çalışmada ele 
alınmamıştır.

Sonuç ve Değerlendirme

Türkiye’de e-devlet uygulamaları sürekli bir gelişim içerisindedir. Vatandaşlar bu gelişim 
süreci içerisinde internete ulaşma konusunda büyük güçlükler çekmektedir. Bilgi teknolojisi 
ülkeleri "genişletiyor" ve merkezi yönetimin eski alışkanlıklarını bırakıp yeni düzene 
geçmeye itiyor. Gözlemlere göre, bilgi toplumunun günlük yaşam üzerindeki etkisi esas 
olarak yerel düzeyde ve bireysel bazdadır. Bu değişimin nasıl karşılanacağı sorununa cevaplar 
belediye düzeyinde ve bireysel düzeylerde aranmaktadır.

İnternet teknolojisinin kamu yönetiminde yaygınlaşması ile merkezi hükümetin yanı sıra yerel 
yönetimlerde de e-devlet uygulamalarındaki çalışmalar artırılmıştır. E-belediye projesi, e-
devletin önemli ve tamamlayıcı bir parçasıdır. Kamu yönetimine yönelik yeniden yapılanma 
ve modernizasyon çalışmaları sağlayarak e-dönüşümde önemli rol oynayan bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin, özellikle internetin kullanımını öngörmektedir. Böylelikle belediyeler ve 
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yerel halk arasında karşılıklı bilgi alışverişi ve bilgi alışverişi yoluyla kaliteli hizmetler 
sunmayı ve yerel demokrasiyi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yerel yönetimlerde belediyelerin rolü bu noktadan başlar. Belediyeler dijital bölünmeyi 
engelleyen bir mekanizma olarak kabul edilmelidir. Ancak belediye yetkililerinin teknik 
olarak gerekli altyapı, ekipman ve uzmanlarla desteklenmesi de göz ardı edilemeyecek bir 
önceliktir. Ayrıca ülkemizdeki pek çok şehir/belediye internet teknolojisini kullanmakta ve 
kendi oluşturdukları web sayfaları aracılığıyla yerel halkla iletişim kurmakta, ayrıca 
kullanıcılara bilgi ve dolaylı öğrenme fırsatları sunmaktadır.

Belediyelerin web sayfası, tanıma ve tanıtım hizmetleri için çok önemli bir yer teşkil 
etmektedir. Kaliteli hizmet sunma çerçevesinde sürekli, hızlı ve etkin kamu yönetimi ve 
katılımcı, şeffaf, denetlenebilir ve sorumlu yönetim yöntemleri belediyeleri daha işler bir 
konuma getirir. Belediyeler faaliyetlerinin; kapsamını, zamanlamasını, niceliğini ve kalitesini 
en iyi şekilde belirleyerek, daha hızlı/daha etkili geri bildirim hizmetleri ile en doğru 
değerlendirmeleri yaparak büyük bir yarar yaratmıştır. Belediye web siteleri genellikle ilgili 
belediye başkanlarının, özellikle de mevcut belediye başkanlarının hizmet kalitesini bir 
ölçüde ortaya koymaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, belediye web sitesi, belediye ve 
belediye başkanının itibar unsurudur. Bahsedilen hususlar ve web sayfalarının önemi 
nedeniyle, bu alandaki araştırmalar oldukça yüksek düzeydedir. Ancak bir kısmının makale 
veya kitap bölümüne dönüştürülmemiş olması veya elektronik ortama dönüştürülmemiş 
olması erişim sorunlarına neden olmuştur. Ulaşılabilen bazı çalışmaların, içerikleri ve elde 
edilen sonuçları araştırmamızda kısaca açıklanmıştır. Bu çalışmaların kapsamını ve 
sonuçlarını kısaca tartışmanın faydalı olacağını düşünüyorum.

İlk çalışma Mete Yıldız tarafından 1999 yılında yapılmıştır ve bu konudaki araştırmalara 
halen devam edilmektedir. Araştırmaya uygulama yönünden bakıldığında en büyük ölçekli 
araştırmanın Mehmet Aktel tarafından 2009 yılında yapıldığı görülmektedir. Tek bir 
belediyeye ait web sitesi analizi bakımından birçok araştırma gerçekleştirilmiştir. Burada en 
önemli isim ise Türksel Kaya Bengshir olmuştur ve 2000-2002 yılları arasında 8 tane belediye 
web sitesini analiz etmiştir. En çok kriter uygulayan ise (159 kriter) Mehmet Mecek olmuştur. 
Ek olarak Mehmet Aktel 2009 yılında gerçekleştirmiş olduğu çalışmada 15 ana standart 
altında 128 kriter seçerek analiz yaptığı görülmektedir. Ayrıca 2016 yılında Nur Şat 
araştırmasında 106 tane kriter üzerinden analiz yapmıştır. Diğer çalışmalarda kullanılan 
standartların sayısı nispeten az olsa da çoğu web sayfasının belirli yönlerine dayanmaktadır.

Genel olarak, araştırma sonuçlarını değerlendirirken, web sayfasının içeriğinin (işlevinin) 
beklenen düzeyin çok altında olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır. Büyükşehirler haricinde diğer 
şehirlerdeki belediye web sitelerinin düzen, erişim ve içerik açısından daha düşük seviyede 
olduğu belirtilmiştir. Pek çok belediyenin web sayfasının tamamen boş, eksik veya eski 
olduğu saptanmıştır. Ek olarak web sayfasının ciroya değil, terfi (fonksiyon) esasına dayalı 
olduğuna dikkat çekilmektedir. Açık bir ifade ile web siteleri tanıma değil de tanıtma amacı 
gütmektedir. Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) uygulama programının neredeyse yok 
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olduğu, e-devlet modülüne bağlantının gerekli düzeyde olmadığı, e-belediye uygulama 
programının çok dar olduğu ve bazı modüllerin çalışmadığı belirtilmiştir. Ek olarak elektronik 
belediye modülü ile belediye web sitesinin arayüzlerinin birbirinden çok farklı olması, birçok 
belediye paydaşının kullanım alışkanlıklarının çözülmesinde olumsuz etkiye sahiptir. Tüm 
belediyeler için e-devlet, kullanım kolaylığı, erişim hızı, hizmet kalitesi, güvenlik, şeffaflık, 
hesap verebilirlik, denetim gibi ortak modüllerin ve web arayüzlerinin geliştirilmesi ile büyük 
ölçüde fayda getirecektir. Elementler açısından büyük yararlar sağlayacaktır. Bu durum 
belediyeler arası uygulama farklılıklarını ortadan kaldıracak ve daha yüksek standartlara yol 
açacaktır.
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ÖZET

DSÖ’ nün tanımına göre sağlık; “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, biyo-psiko ve 
sosyal yönden tam bir iyilik halidir.” Bu tanıma göre bireyin fizyolojik gereksinimleri ve 
biyo- psiko-sosyal gereksinimleri arasında sıkı bir etkileşim vardır. Bireyin kendisi ve diğer 
insanlarla ilişkilerini, evrendeki yerini belirleyen; dini bir bağlılığın ötesinde herhangi bir 
tanrısal inanç olmadan yaşamın anlamı, amacı ve iç huzur için çaba sarf etme olarak 
tanımlanan spiritualite kavramı bütüncül bakım felsefesinin vazgeçilmez bir boyutudur. 
Sağlıktan sapma durumunda her bireyin spiritual bakım gereksinimi vardır, ancak bu 
gereksinim özellikle birey akut bir hastalık tanısı alma gibi yaşamın sınırlarını zorlayan 
deneyimlerle karşılaştığında daha fazla önem kazanmaktadır. 2019 yılının sonlarında Çin’de 
başlayıp daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinde hastalığa 
yakalanmış olan bireylerin spiritual bakım ihtiyaçları hastalığın hızla yayılmasının yarattığı 
hastane yükü, kısıtlı tedavi yöntemleri ve izolasyon önlemlerinden dolayı fizyolojik bakım 
ihtiyaçlarının bir adım gerisinde kalmıştır. Günümüzde hastalığın farklı varyasyonlarının 
ortaya çıkması, hızlı seyirli ilerlemesi ve bireylerde yarattığı tedirginlik özel bir bakım 
ihtiyacını vurgulamakta ve bu bakımı veren hemşirelere olan ihtiyacı günden güne 
artırmaktadır. Korunma önlemleri nedeniyle maske, gözlük ve siperlik takılması ve koruyucu 
kıyafet giyilmesi hastalarla terapötik etkileşim kurulabilmesinde önemli araçlar olan 
mimikler, yüz ifadeleri ve jestlerin kullanımını, hatta hemşirenin sesinin bile tam olarak 
duyulmasını engellemekte ve hemşire-hasta etkileşimini sınırlandırmaktadır. Bu noktada 
hemşirelerin sahip oldukları bilimsel bilgi birikimi ve nitelikli iletişim becerisi ile özellikle 
kriz zamanlarında bireylerin ruhsal endişelerini ortaya çıkarıp, gereksinim duydukları manevi 
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bakımı verebilmesi yaşamsal bir önem göstermektedir. Bu bağlamda sunduğumuz derleme 
çalışmamızda; hemşirelik bakımının kritik önem kazandığı COVID-19 pandemisinde hasta 
bireyin spiritual bakım gereksinimleri ve bu doğrultuda verilen hemşirelik bakımının önemini 
tartışmak ve bu konuda sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: hemşire, spiritualite, spiritual bakım, pandemi, COVID-19.

ABSTRACT

According to the definition by WHO, the health is not merely the absence of disease or 
infirmity, but is also completely well-being state in terms of bio-psycho and social. By this 
definition, there is a tight interaction between physiological needs and bio-psycho-social 
needs of the individual. The concept of spirituality, which is defined as determining relations 
of the individual with himself and other people, efforting for the meaning and purpose of the 
life, and serenity without any divine belief beyond a religious commitment is indispensable 
dimension of the philosophy of holistic care. In case of deviation from health, every 
individual needs spiritual care, however this need particularly gains more importance when 
the individual faces experiences that push the limits of life, such as being diagnosed with an 
acute illness. During of COVID-19 pandemic, which started in China at the end of 2019 and 
then affects the whole world, the spiritual care needs of individuals who were infected with 
the disease have remained one step behind their physiological care needs due to the hospital 
load caused by the rapid spread of the disease, limited treatment methods and isolation 
measures. Today, the emergence of different variations of the disease, rapid progression of the 
disease and anxiety created by the disease in individuals emphasize a special care need, and 
increase need to nurses who provide this care day by day. Due to protection measures, 
wearing mask, goggle, visor and protective clothing prevent the use of facial expressions and 
gestures, which are important tools in establishing therapeutic interaction with patients, and 
even the nurse's voice is not heard fully and limit the nurse-patient interaction. Meanwhile, it 
is vital importance that especially in times of crisis, nurses can uncover the spiritual concerns 
of individuals and provide the spiritual care individuals need with their scientific knowledge 
and qualified communication skills. Therefore, in our compilation study; it is aimed to discuss 
the spiritual care needs of the sick individual and additionally importance of nursing care 
during the COVID-19 pandemic when nursing care being critical importance and to increase 
the awareness of healthcare professionals on this issue.

Keywords: nurse, spirituality, spiritual care, pandemic, COVID-19.

GİRİŞ

Birey biyolojik, psikolojik, spiritual, sosyal ve kültürel boyutlarıyla bir bütündür (Öz, 2004).  
Biyo-psikososyal bir varlık olan insanın, biyolojik gereksinimleri ile psikososyal 
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gereksinimleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. Fiziksel alanda oluşan bir sorun, sosyal ve 
psikolojik alanı da etkileyebilmektedir. Ayrıca, duygusal-ruhsal alandaki etkilenmeler, 
bedende bazı patolojik değişimler yaratabilmektedir. Bu nedenle birey değerlendirilirken; 
biyolojik, sosyal, psikolojik, kültürel ve spiritual boyutları ile bir bütün olarak ele alınmalıdır 
(Khorsid ve Arslan, 2006).

Sağlık alanında hastaların yalnızca fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesine geçilmesi 
ve tedavi sürecindeki bireyin holistik bir yaklaşımla, yani, fiziksel, sosyal, duygusal, 
ekonomik, kültürel ve spiritual yönlerden ele alınması gerektiği fikri giderek önem 
kazanmaktadır (Bayındır ve Biçer, 2019). Hemşire liderliğinde bireye verilecek holistik 
bakım kriz zamanlarında önemini daha fazla artırmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi’nin 31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’in Hubei 
eyaletinin Vuhan şehrinde, nedeni bilinmeyen zatürre vakaları bildirmesiyle, 7 Ocak 2020 
tarihinde daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs tanımlanmıştır. Ortaya 
çıkan bu hastalık, COVID-19 olarak adlandırılmış ve Çin’de ortaya çıktıktan çok kısa bir süre 
içinde ve hızla tüm dünyayı etkisi altına almıştır (Çelik ve ark., 2021). Hastalık gösterdiği 
farklı belirtilerle bireyde bütüncül bakım gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Bireyin 
fizyolojik ihtiyaçları ortak olmasına rağmen, spiritual bakım ihtiyacı kişiden kişiye farklılık 
göstermektedir. Enfeksiyon etkeni de pandemi boyunca kendini koşullara adapte etmiş ve 
mutasyon geçirmiştir (Kılınç ve ark., 2021). Varyantların salgının geleceğini belirlemede çok 
önemli bir rolü vardır (Okyay, 2021). Virüsün çeşitli varyantlarla varlığını tüm dünyada 
sürdürmesi ve toplumsal yaşamı sınırlamaya devam etmesi ülkeler düzeyinde kriz yönetimini 
daha zor ve karmaşık hale getirmiştir. Hastalığın bireyler üzerindeki duygusal, sosyal ve 
ekonomik sonuçları daha karmaşık durumları ve daha savunmasız insanları beraberinde 
getirmektedir (Heidari,2020). Bu durumda COVID-19 tanısı almış hastaların fiziksel bakımı 
çok önemli olmakla birlikte, spiritual bakım ihtiyacı daha da ön plana çıkmaktadır. Hastalığın 
hızlı seyirde ilerlemesi ve bireylerde yarattığı belirgin kaygılar özel bir bakım ihtiyacını 
gündeme getirmekte ve bu bakımı veren hemşirelere önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Bu noktada hemşirelerin sahip oldukları bilimsel bilgi birikimi ve nitelikli iletişim becerisi ile 
özellikle kriz zamanlarında bireylerin ruhsal endişelerini ortaya çıkarıp, gereksinim 
duydukları manevi bakımı verebilmesi yaşamsal bir önem göstermektedir.

SPİRİTUALİTE KAVRAMI

Spiritual yaklaşımların tıbbi hizmetlerde doğru değerlendirilebilmesi için öncelikle 
“spiritualite” kavramıyla neyin ifade edildiğinin anlaşılması gerekir. Spiritualite/ Maneviyat 
kavramı geçmişten günümüze kadar çok farklı anlamlarda kullanılmıştır. 12. yy da insan 
yaşamının bedensel yönünün tersine psikolojik yönünü adlandırmak için kullanılırken, 15. ve 
16. yy da din ve din görevlilerini tanımlamak için kullanılmıştır. Spiritualite kavramı modern 
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anlamda ilk kez 17 yy da kullanılmış olup,20. yy da tatmin edici bir tanımı bulunmamakla 
birlikte, birçok dilde dini ve dini olmayan anlamlarda yaygın olarak kullanıldığı bildirilmiştir 
(Yılmaz, 2011).

Spiritualitenin sağlık literatüründe birçok farklı tanımı olup, bu tanımlar 7 ana kategoriye 
bölünmüştür; (1) Allah ile ilişkide olma, (2) inançla ilgisi olmayan fakat daha yüce hissetmeyi 
sağlayan bağlılık veya geçiş, (3) maddesel dünyanın olmadığı varoluşluk, (4) yaşamdaki 
anlam ve amacı araştırma, (5) fiziksel olmayan yollarla (dua, meditasyon, dini inançlar gibi) 
iyileşme, (6) iç huzur ve (7) iyi oluş duygusudur (Chochinov, 2006).AnthonyBash tarafından 
“spiritualite nedir?” sorusunun genel olarak üç yaklaşımla cevaplanabileceği belirtilmektedir. 
Bunlar; (1) tanrıcı olmayan yaklaşım, (2) tanrıcı yaklaşım ve (3) bir araç yoluyla (medya) 
yaklaşımdır (Bash, 2004). Oldnall (1996), maneviyatı her bireyin kendi içinde hissettiği bir 
ruh olarak ifade etmiş, insanın hayatına anlam veren ve kişinin yaşamını etkileyen inanç ve 
değerler bütününü oluşturmasında bireye yardım eden itici bir güç olarak belirtmiştir. 
Maneviyatın tanımları çok sayıda hemşirelik akademisyeni tarafından yaygın olarak 
tartışılmış ve birçok teorisyen tarafından (Watson, Parse, Neuman, Patterson) kendi teorik alt 
yapılarında merkezi bir kavram olarak sunulmuştur. Bu hemşirelik modellerinden biri olan 
Watson İnsan Bakım Modeli’nde, bireye bütüncül bir yaklaşımı benimsemeye önem 
verilmektedir. Watson'ın modelinde hemşireliğin mekanikten uzaklaştırıldığı ve kişilerarası 
ilişkilerin ön plana çıkarıldığı görülmektedir (Cerit ve Özkan, 2021). Rosemarie Rizzo Parse 
'nin İnsan Oluşu Teorisi, insanın biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve ruhsal faktörlerin bir 
bileşimi olduğunu belirten bütünlük paradigmasını içerir. Parse, hem geleneksel biyomedikal 
yaklaşıma, hem de diğer hemşirelik teori ve modellerinin çoğunun biyo-psiko-sosyal-spiritual 
yaklaşımına bir alternatif sunar ve hemşirelik uygulamasının amacı olarak her bireyin kendi 
bakış açısına göre yaşam kalitesini değerlendirir (https://nursing-theory.org/theories-and-
models/parse-human-becoming-theory.php, Erişim: 07.01.2021). Neuman’ın teorisi her 
insanın her durumda, ne kadar düzensiz ve umutsuz göründüğüne bakılmaksızın, daha fazla 
kendi haline gelme, yaşamda daha büyük anlam bulma süreci olan evrensel bilinci genişletme 
sürecinin bir parçası olduğunu iddia eder. Neuman'a göre hemşirelik, hastayı çevreyle ilişkili 
olarak tanıma ve bilinci anlama sürecidir. Hemşire, daha yüksek bir bilinç düzeyi geliştirmek 
için hastaların içlerindeki gücü nasıl kullanacaklarını anlamalarına yardımcı olur 
(https://nursing-theory.org/nursing-theorists/Margaret-A-Newman.php, Erişim: 07.01.2021). 
Neuman'ın hemşirelik teorisinin ana felsefesi, üç halka ile çevrili temel yapıdan oluşur. 
Bunlar; hastanın bir stres etkenine karşı savaşmasına yardımcı olan ve temel yapıyı koruyan 
direnç halkası; hastanın dengesini temsil eden normal savunma hattı; ve kısa sürede hızla 
değişebilen ve dinamik doğayı temsil eden esnek savunma hattıdır. Neuman Systems 
Modeli’nde hemşirenin rolü, üç düzeyde önleme müdahalelerini kullanarak sistemin 
kararlılığını korumaktır. Birincil düzeyde, normal hattı koruyan ve esnek savunma hattını 
güçlendiren önlemler yer alır. İkincil düzeyde önlemler, reaksiyonu azaltan ve direnç 
faktörlerini artıran iç direnç hatlarını güçlendirmek amacı ile kullanılır. Son olarak, üçüncül 
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önleme, tedaviden sonra hastanın sağlığına geri dönüşünü yeniden ayarlar, stabilize eder ve 
korur (https://nursing-theory.org/nursing-theorists/Betty-Neuman.php, Erişim: 07.01.2021). 
Florence Nightingale’ den bu yana, maneviyat modern hemşireliğin merkezinde yer almıştır. 
Hemşirelik liderleri hastaların bedensel ve ruhsal sağlığını artırmada hemşirelerin bütüncül 
yaklaşımına vurgu yapmış ve maneviyatı dinden daha çok şeyi kapsayan bir kavram olarak 
tanımlamıştır (Erişen ve Sivrikaya, 2017).

Literatürde yer alan tanımlar kapsamında spiritualite;dini inanç ve uygulamalar ile 
sınırlandırılamayacak kadar geniş olan ve dini uygulamaları da içeren bir kavramdır (Boztilki 
ve Ardıç, 2017). Din geleneksel, töresel ve spesifik bir öğretidir.Spiritual inanç ve değerler ise 
bir din ile bağlantılı olabilir ya da olmayabilir. Dini inançları olmayan insanların da spiritual 
gereksinimleri vardır (Weber ve Kelly, 2010).

DİN KAVRAMI ve MANEVİYAT/ DİN İLİŞKİSİ

Hem din hem de maneviyat, tabiatları itibariyle çok boyutlu ve kompleks fenomenlerdir 
(Kimter, 2013). Din kutsalın aranmasını içeren, bir grup içinde paylaşılan ritüeller, 
uygulamalar ve deneyimler olarak tanımlanır (Weber ve Kelly, 2010). Freud, dinin akıldan 
ziyade arzu giderme eğiliminden doğan bir illüzyon olduğunu belirtmiştir (Freud, 1953). 
Skinner dini davranışların diğer davranışlar gibi, pekiştirme yoluyla ortaya çıktığını savunmuş 
ve doğrudan pekiştirme ilkesiyle açıklanamayan dini davranışları batıl davranışlar olarak 
tanımlamıştır (Skinner, 1953). Erikson’a (1985) göre din, insanın yaşamını daha anlamlı kılar 
ve din olmaksızın insan yaşamı belirsizlik ve umutsuzlukla dolabilir. Ona göre din kişiliğin 
gelişiminde pozitif bir etki bırakabilir ve dinî ritüeller de bu süreci kolaylaştırırlar. Maneviyat 
kavramı kişiseldir. Maneviyat çok geniş kapsamlı ve bireyselleştirilmiş bir kavram olup, 
standardize edilmesi ve ölçülmesi oldukça zordur (Apak ve Acar, 2018). Bireyler din ve 
maneviyat tanımlarını yaparken kendi deneyimlerinden ve içsel özelliklerinden 
etkilenmektedir  (Gürsu ve Ay, 2018). Hull’ a göre; maneviyat dini içerir,ancak daha 
kapsamlıdır. Bir bütün olarak din maneviyatla ilgilidir, ancak maneviyatın bütünü din ile ilgili 
değildir. Dinsel olan her şey aynı zamanda manevidir. Ancak manevi olan şeyler dinle sınırlı 
değildir. Dinin dışında manevi olgularda vardır, manevi niteliği olan şeyler dinsel olmak 
zorunda değildir (Hull, 2003).

Din ve spiritualite yaşam sonu sorunlarıyla karşılaşıldığında, bu sorunlarla güçlü bir şekilde 
başa çıkmanın temel kaynağı olabilir. Din ve spiritualite bazı toplumlarda; daha düşük ölüm 
oranları, daha az kalp hastalığı, daha düşük tansiyon, daha az depresyon, daha düşük stres 
seviyeleri, daha az alkol ve tütün kullanımı, daha fazla refah, iyimserlik ve olumlu sağlık 
alışkanlıklarıyla ilişkilendirilmiştir (Weber ve Kelly, 2010). Levin, dinî etkinliklere katılım ile 
sağlık ilişkisini araştıran 27 çalışmayı incelemiş, bu çalışmalardan 22’sinin, dinî etkinliklere 
katılmanın sağlıkla olumlu ilişkisi olduğunu tespit etmiştir (Levin, 1994). Duke, Harvard, ve 
Yale üniversitesinden bir grup araştırmacı da, ibadetleri ifa etme ve sağlık arasındaki ilişkiyi 
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inceleyen 1,100 araştırmayı gözden geçirmişlerdir. Araştırmacılar bu çalışmaların tamamında 
olmasa bile büyük çoğunluğunda ibadete katılım ile sağlığın olumlu yönde gelişmesi arasında 
istatistiksel açıdan ilişki olduğunu bulmuşlardır (Easterbrook, 1999). Gashi’nin (2020) 
koronavirüse yakalanmış bireylerle yaptığı araştırmada katılımcılara tedavilerinde dini başa 
çıkmalarının etkisi sorulmuş; katılımcılar Allah inancı, dua, ibadet, sabır ve imtihan gibi 
konular süreci başarı ile tamamlamada önemli psikolojik katkılar sağladığı ve dini başa 
çıkmanın bu süreçte katılımcılar üzerinde önemli ölçüde psikolojik destek sağladığı 
belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere bireylerin spiritual gereksinimleri; yaşamda ve hastalık süreci gibi zor 
zamanlarda yaşamın anlamını bulma, bir amaç ya da misyona sahip olma, kendini 
gerçekleştirme, yaratıcılık, iç huzur, rahatlık, umut, inanç ve güveni sürdürme, affetmeyi
deneyimleme ile ilgili ihtiyaçları kapsamaktadır (Erol, 2020). Bu nedenle hemşirelerin 
hastaların spiritual ve dini gereksinimlerine yönelik bakım verebilmesi için eğitimleri 
sırasında bu konuda yeterli bilgi ve beceriyle donatılması önemlidir. Böylece hemşirenin din 
ve spiritualite kavramı arasındaki farkı daha iyi anlaması ve spiritual bakım vermesi 
sağlanabilir (Yılmaz, 2011).

SPİRİTUAL BAKIM

Hemşireliğin, maneviyatı hasta bakımına dahil etme konusunda uzun bir geçmişi vardır. 
Ancak yakın geçmişte modern hemşirelik teorisyenleri, hemşirelik uygulamasına rehberlik 
eden büyük teorilerinde maneviyatı temel belirleyici olarak ele almıştır. (Weber ve Kelly, 
2010). Maneviyat bütüncül yaklaşımın doğal bir parçası ve hemşirelik bakımında 
vazgeçilemez bir öğedir. Bu kapsamda hemşireler bireylerin manevi inançlarını, 
uygulamalarını tanımalı ve bireyselleştirilmiş manevi bakım sunmalıdır.

Florence Nightingale’ e göre maneviyat; hemşirelik mesleğinde sağlık hizmeti verilen diğer 
meslek gruplarından çok daha önemli bir yere sahiptir. Nightingale, hemşirelik mesleğinde 
yalnızca geleneksel Hıristiyanlık değerlerinin değil, aynı zamanda otonomi ve profesyonellik 
gibi bazı modern hemşirelik değerlerinin de oluşmasında öncülük yapmış, mesleğe holistik bir 
bakış açısı kazandırmış bir hemşirelik lideridir. “Sağlık için manevi gereksinimler vücudu 
oluşturan fiziksel organlar kadar önemli bir öğedir, hepimizin gözlemlediği fiziksel durum 
zihnimizi ve ruhumuzu etkileyebilir.” ifadesi onun bu düşüncesini açıkça ortaya koymaktadır.
(Ergül ve Bayık, 2004) Joyce Travelbee’ nin 1971 yılında, “Bir hemşire bireyin sadece 
fiziksel sorunlarına değil, bireyin tüm sorunlarına holistik bir bakım verir.” ifadesi de 
maneviyat dahil hemşirelik bakımının tüm boyutlarının önemini vurgulamaktadır (Erişen ve 
Sivrikaya, 2017).

Spiritual bakım tüm bireyler için temel olması nedeniyle holistik bakımın önemli bir öğesidir. 
Hemşireler bireylerin bakımını planlarken holistik bakımın bir parçası olarak spiritual 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 139 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



gereksinimleri göz önünde bulundurmalı,spiritual bakıma yönelik planlama ve uygulama 
yapmalıdır (Erol, 2020). Sawatzky ve Pesut’a göre; spiritual bakım, hastanın gerçeğine göre 
hemşirenin vermesi gereken sezgisel, kişilerarası, fedakar ve bütünleştirici uygulamalar olarak 
tanımlanırken, Carpenter’e göre; spiritual bakım tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarını 
kapsar ve mizah, terapötik dokunma, aktif dinlemeyi içerir (Sawatzky ve Pesut, 2005; 
Carpenter, 2008).

Spiritual boyut her insanın doğduğu anda var olan evrensel bir özelliği olup, kimliğin önemli 
bir parçasıdır. Ancak her bireyde farkındalık derecesi değişiklik göstermektedir 
(Yılmaz,2011).Bu durumda her bireyin spiritual gereksinimlerinin farklı olduğu gerçeği 
ortaya çıkmaktadır.

SPİRİTUAL GEREKSİNİMLER VE HEMŞİRELİK

Spiritual gereksinimler holistik hemşirelik bakımının temel komponentleri olarak kabul 
edilmektedir (Narayanasamy, 2002). Milligan (2004) ve Narayanasamy (2002) spiritual 
gereksinimlerin özellikle yaşamı tehdit eden akut, ağır hastalıklar ve ölüme yaklaşıldığı 
durumlarda ön plana çıktığını, hastanın gittikçe daha çok umut, iç güven, başkaları tarafından 
sevilme, uyumlu ilişkilere ve diğer spiritual kaynaklara ihtiyaç duyduğunu ileri sürmüştür. 
Bazı araştırmacılar spiritual gereksinimleri ritüeller, dua etme ve ibadetler gibi geleneksel dini 
uygulamalar olarak açıklamış, bu uygulamaların yaşama her gün yeni anlam kattığını, 
bireylerin ağrı, hastalık, felaket gibi sıkıntılı durumlar ile baş etmelerine yardımcı olduğunu 
bildirmiştir (Strang ve ark., 2002). Benzer şekilde Duke Üniversitesi Maneviyat, İlahiyat ve 
Sağlık Merkezi bireylerde hastalıkla ilişkili olarak ortaya çıkan manevi gereksinimleri şu 
şekilde açıklamaktadır; hastalığın ortaya çıkmasının ve devamının hikmetlerini 
anlamlandırmak, manevi ihtiyaçlarının kabul edildiği, saygı gösterildiği ve desteklendiğini 
görmek, manevi alanlara daha fazla yoğunlaşarak hastalığı unutmak, dua ve ziyaret gibi 
manevi desteklerle yardım aldığını hissetmek, yaratıcı tarafından sevildiğini düşünmek, 
ölümü kabullenmek, affetme ve affedilme duygusunu yaşamak, sağlığın büyük bir nimet 
olduğunun farkına varmak, ve, manevi inançlarıyla ümidini sürdürmek (Boztilki ve Ardıç, 
2017). Khorsid ve Arslan’ın (2006 hemşirelik literatüründe spiritual gereksinimlerle ilgili 
yapılan çalışmaları incelemiş ve bu çalışmalarda bireylerin spiritual gereksinimleri arasında 
sevme/ sevilme, anlam ve amaç, umut ve yaratıcılık (Highfield, 1983), varolmayı 
deneyimleme, pozitif bakış açısı kazanma (Hermann, 2001), ruhun dinlenme/korunma ihtiyacı 
(O’Brien, 1999) ve dini ihtiyaçların (Ross, 1997)vurgulandığını bildirmiştir. Yapılan bir 
çalışmada, hastaların manevi ihtiyaçlarını karşılamada hemşirelerin eksikliklerinin olduğu da 
gösterilmiştir (Macit ve Karaman, 2019). Turan ve Yavuz’un (2013) yoğun bakım hemşireleri 
ile yaptığı çalışmada ise, çalışmaya katılan hemşirelerin manevi bakım algısının düşük ve 
manevi bakım uygulamalarının yetersiz olduğunu belirtilmiştir.Kostak ve arkadaşlarının 
(2010) yaptığı çalışmada hemşire ve ebelerin eğitimleri sırasında maneviyat ve manevi 
bakıma ilişkin yeterli bilgi almadıkları saptanmıştır. İsveç’te yapılan bir çalışmada (2002) da, 
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çalışmaya katılan hemşirelerin manevi bakım ile ilgili sınırlı teorik bilgiye sahip olduğu ve 
hemşirelerin bilgilerini derinleştirmek için daha fazla eğitime ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir. 
(Strang ve ark., 2002).

Onkoloji hemşireleri ile yapılan bir araştırmada, hemşirelerin % 66,7’si manevi sağlığın 
hastanın fiziksel sağlığını etkilediğini belirtmiştir. İngiltere’de yapılan kapsamlı bir 
araştırmada ise hemşirelerin maneviyatı hemşireliğin ayrılmaz temel bir parçası olarak 
değerlendirdikleri bildirilmiştir (McSherry ve Jamieson, 2011). Manevi bakım gerektiren 
olayları, sunulan bakımı ve sonuçlarını değerlendirmek için 115 hemşire ile yapılan başka bir 
çalışmada da hemşirelerin bu konudaki sınırlı bilgi ve eğitimleri, maneviyatın tanımı ve din 
arasındaki ayırımı tam olarak yapamaması nedenleri ile yeterli manevi bakım veremedikleri 
saptanmıştır (Narayanasamy, 1999). Bu nedenle spiritual hemşirelik girişimlerinin hasta
bakımının ayrılmaz bir tamamlayıcısı olduğu vurgulamıştır. Bunun yanı sıra spiritual 
gereksinimler fiziksel gereksinimler gibi somut olarak görünmediğinden yaşama anlam, umut, 
güç veren inanç ve değer sistemindeki bozulma ya da kopukluk olarak tanımlanan spiritual 
distresi beraberinde getirebilmektedir (Yılmaz, 2011).

SPİRİTUAL DİSTRES

Stres kaynakları ve yaşamsal olayların bireyin inanç sistemini tehdit ettiği ve biyolojik, 
psikolojik, sosyokültürel ve yaşamın manevi alanlarını etkilediği durumda “Manevi Stres-
Spiritual Distres” ortaya çıkar. Manevi stres, güç ve ümit veren, yaşamın anlamını sağlayan 
değerler sisteminde bozulma olarak açıklanabilir (Boztilki ve Ardıç, 2017). NANDA, manevi 
sıkıntıyı  “benlik, diğerleri, sanat, müzik, edebiyat, doğa ve / veya kendisinden daha büyük bir 
güçle bağlantılı olarak yaşamdaki anlam ve amacı deneyimleme ve bütünleştirme becerisinin 
bozulması olarak tanımlar (NANDA, 2010).

Sağlık profesyoneli inanç sisteminde bir rahatsızlık yaşayan, inanç sisteminin güvenirliliğini,
ölümün ve acı çekmenin anlamını sorgulayan, cesaretsizlik/vazgeçme ve ümitsizlik gösteren, 
alışageldiği manevi rutinleri uygulamamayı tercih eden bir hastanın manevi yönden sıkıntıda 
olduğunu düşünmelidir. Manevi yönü gelişmiş hastaların ümit düzeyleri yüksek, depresyon ve 
izolasyon eğilimleri düşüktür, stresle daha iyi baş ederler ve yaşam kaliteleri yüksektir 
(Boztilki ve Ardıç, 2017). Bu durum spiritual iyi oluşa işaret eder.

SPİRİTUAL İYİ OLUŞ

İyi oluş kavramı, pozitif psikolojinin konularından biridir. Genel olarak mutlulukla eş anlamlı 
tanımlanmaktadır.“Spritual well-being’’ olarak geçen manevi iyi oluş, iyi oluşun türlerinden 
biridir. Hem maneviyatı hem de iyilik halini barındıran bir kavramdır (Gürsu ve Ay, 2018).
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Acar (2014) ve Fowler (1981)’a göre; manevi iyi oluşun alt boyutlarından olan varoluşsal 
iyilik insanın yaşamına dair temel bir felsefe inşa etmektedir. Anlam bulma çabası varoluşsal 
iyiliğin odağıdır. İnsan karşılaştığı her şeyin aslını anlamaya yönelik içsel bir eğilime sahiptir 
ve hayatını güvenli bir şekilde devam ettirmesi, herhangi bir tehlikeye karşı kendini 
koruyabilmesi için her türlü durumu anlama gayreti içerisindedir. İnsanın bu anlam arayışı 
onu sürekli olarak hem kendi içerisinde hem de çevresiyle yoğun bir ilişki içinde olmaya sevk 
eder. İnsan kendi varlığını ve çevresini anlamlandırdığı sürece yaşamını devam ettirebilmekte 
ve ona yön verebilmektedir. Bu açıdan bireyin anlam arayışına yönelik verdiği mücadele 
sonucunda oluşturduğu ya da ulaştığı anlam duygusu bireyi varoluşsal iyiliğe götürmekte ve 
bu iyilik hali hayatının bütün alanlarına yön verecek bir niteliğe ulaşmaktadır. (Gürsu ve Ay, 
2018)

Manevi iyi oluş, bireyin manevi gelişimini ve değişimini dikkate alarak, onun benlik, sosyal 
çevre, dini ve dini olmayan sembollerle ilişkisini bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesini 
gerektirmektedir (Moberg, 1984). Ayrıca manevi iyi oluş, yaşamın anlamının, insanın 
yaşamdan aldığı hazzın ya da memnuniyetin manevi denilebilecek değerlerle ilişkisini ele 
almayı gerektirir. Böylece insanların eğilimleri ve bu eğilimlerin nitelikleri temel nedenleriyle 
beraber ortaya konulabilir. Bu bağlamda manevi iyi oluş insanın kendisiyle, ilahi varlıkla ve 
çevreyle ilişkilerinin niteliği, kurduğu ilişkilerinden memnuniyeti ile insanın manevi gelişimi 
hakkında fikir sahibi olunmasına yardımcı olur (Acar, 2014). Bu değerlendirme özellikle 
COVID-19 pandemi sürecinde daha da önem kazanmış ve insanların manevi iyi oluş 
durumlarının sürdürülmesinde hemşireler kilit bir rol üstlenmiştir.

COVID-19 PANDEMİSİ ve HEMŞİRELİK

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgınında tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük görev sağlık çalışanlarına düşmüştür. Sağlık 
çalışanları içinde en ön safta COVID-19 mücadelesine katılan hemşireler, sağlık sistemini 
işlevsel tutan yapı taşı olmuştur. DSÖ’ nün “pandemi” olarak kabul ettiği COVID-19 
salgınında, tüm dünyada hemşirelik mesleğinin ne kadar vazgeçilmez olduğu, iyi eğitim 
almış, nitelikli ve deneyimli hemşirelere çok ihtiyaç duyulduğu; hemşireler olmadan ülkelerin 
salgınlara karşı savaşı kazanamayacağı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne 
ulaşamayacağı ortaya çıkmış, bu kapsamda 2020 hemşireler yılı olarak ilan edilmiştir (Çelik 
ve ark., 2021).

Tüm bunlarla ilişkili olarak; hemşirelik bakımının COVID-19 pandemisinde vazgeçilmez bir 
unsur olduğu kesindir. Pandemi yalnızca toplumun fizyolojik gereksinimlerinin değil, aynı 
zamanda yaşamsal bir öneme sahip olan spiritual gereksinimlerinin varlığını da ortaya 
koymuştur. Bu gereksinimlerin karşılanamaması toplum içinde önemli sonuçlar doğurmuş ve 
doğurmaya devam edecektir (Bolt ve ark., 2020). Nitekim, hemşirelik bakımı, geçmişte 
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yaşanan salgınlarda olduğu gibi COVID-19 ile mücadelede sadece fiziksel olarak değil, aynı 
zamanda spiritual boyutta da vazgeçilmez bir yere sahiptir.

COVID-19 PANDEMİSİNDE SPİRİTUAL BAKIM

Spiritual gereksinimler özellikle bireyin emosyonel stres, fiziksel hastalık ve ölüm gibi değer 
ve inançlarının tehdit edildiği ya da var oluşsal bir kriz yaşadığı, yaşam ve sonsuzluk 
hakkında cevap bulmaya çalıştığı, yaşamın anlamı, umut, güç ve bağlantı kaynaklarını 
bulmada yetersiz kaldığı zor zamanlarda öne çıkmaktadır (Yılmaz, 2011). Bu anlamda 
COVID-19, tedavisi kısıtlı, hızla yayılan, sağlık çalışanları ve hastaların yaşamlarını tehdit 
eden bir hastalık olarak aniden ortaya çıkmış bir sağlık krizidir (Puchalski, 2020).

Bakımın dikkat, özen, çaba gerektiren doğasına salgın nedeniyle yeni çalışma biçimlerinin 
eklenmesi, bu ortamda çalışmayı son derece stres verici bir noktaya taşımaktadır. Pek çok 
kurumda hemşireler kişinin sağlık durumunda alışık olduklarından daha hızlı bir bozulmaya 
tanık oldukları ve daha sık yaşam sonu bakım sağladıkları bir duruma uyum göstermeye 
çalışmaktadır. Korunma önlemleri nedeniyle maske-gözlük-siperlik takılması ve koruyucu 
kıyafet giyilmesi hastalarla terapötik etkileşim kurulabilmesinde önemli araçlar olan 
mimikler, yüz ifadeleri ve jestlerin kullanımını, hatta hemşirenin sesinin bile tam olarak 
duyulmasını engellemekte ve hemşire-hasta etkileşimini sınırlandırmaktadır (Hiçdurmaz ve 
Özçetin, 2020).

COVID-19 enfeksiyonunun her bireyde farklı semptomlar göstermesi, her bireyin bakım 
gereksinimlerinin ve bakıma verdikleri cevapların farklı olması nedeniyle, her bireye 
bireyselleştirilmiş, insan odaklı ve bütüncül bir hemşirelik bakımı sunulması gerekmektedir. 
Bakım sürecinde aynı zamanda bireylerin duygulara, kaygılara ve korkulara sahip birer insan 
oldukları da unutulmamalıdır. Sağlık bakım hizmetlerinin sunumunda bakımın temel ilkeleri 
olan; hastanın bakım sürecine dahil edilmesi, empati ve bütüncüllük ilkelerinden 
uzaklaşılmaması gerekmektedir. Bu bağlamda COVID-19 tanılı her bireyin, gereksinimleri ve 
öncelikleri göz önünde bulundurularak hemşirelik bakımı verilmelidir (Baykara ve Eyüboğlu, 
2020).

Metin (2020) COVID-19 enfeksiyonunda holistik hemşirelik yaklaşımını incelediği 
çalışmasında, bireylerin spiritual/ manevi gereksinimlerinin karşılanmasında neler 
yapılabileceğine değinmiştir. Bu kapsamda yatak başı işlemlerinde, hastalara göz teması, 
dokunma, başını sallama, el sıkışma ve başparmak-yukarı hareketleri gibi uygun davranışlarla 
duygusal destek sağlanmasının ve bu sürecin üstesinden gelmede bireylere yardımcı 
olunmasının önemi vurgulanmıştır. Bakım sürecinde hastaların aile ve akrabaları ile iletişime 
geçmelerine yardımcı olunmalı, hastalara sürekli bilgi verilmeli ve tedavilerinde aktif olarak 
iş birliği yapmaya teşvik edilmelidir (Metin,2020). Tolasa ve Akyol’un (2020) yayınladığı bir 
olgu sunumunda da aktif olarak çalışan COVID-19 tanısı almış bir hemşirenin Gordon’un 
Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne göre hemşirelik bakımının değerlendirilmesi 
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yapılmıştır. Bu çalışmada;  incelenen olgu hastalanmadan önce COVID-19 hastalarının tedavi 
gördüğü klinikte çalışan bir hemşire olarak bir gün kendisinin de hastalanıp, aynı klinikte 
hasta olarak yatacağını hiç aklına getirmediğini, klinikte yattığı süre boyunca tedavisi 
tamamlanıp taburcu olan hastaları düşündüğünü ve kendisinin de bu hastalığı atlatacağı 
inancının yüksek olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda bu hemşire hasta ziyaretlerinin hastalar 
için ne kadar önemli olduğunu, hastalığı nedeniyle ziyaretçi yasağı olduğunda bunu daha iyi 
anladığını söylemiştir (Tolasa ve Akyol, 2020).

Tüm bu bilgilerden yola çıkarak; pandemi döneminde bireylerin spiritual gereksinimlerinin 
karşılanmasında hemşirenin temel görevi, 24 saatlik kesintisiz bakım sürecinde birey ve 
ailelerinin gereksinimleri doğrultusunda etkili iletişim, eğitim, danışmanlık ve bakım 
hizmetlerini sürdürmektir.

SONUÇ

Geçmişteki salgınlarda olduğu gibi şu an yaşanan COVID-19 salgınında da, hastalık ile 
mücadelede hemşirelik bakımı kilit bir rol oynamaktadır. Bu tür kriz zamanlarında hemşirelik 
bakımına duyulan ihtiyaç daha da artmaktadır. Bireyi holistik bir yaklaşımla ele alan 
hemşirelik bakımında bireyin spiritual bakım ihtiyaçlarının karşılanmasının önemi büyüktür. 
Yaşanan tüm olumsuzluklara ve karşılaşılan engellere rağmen, pandemi döneminde 
hemşireler empatik ve alturistik yaklaşımları ile hastalarına spiritual yönden destek olmaya 
devam etmeli ve manevi bakımın hasta üzerindeki terapötik gücüne inançlarını sürdürmelidir.
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ÖZET

Kronik inflamasyon özellikle kanser dokularında immün sistemi baskılayıcı bir mikroçevre 
oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca inflamasyonun prostat kanseri gelişimi ve ilerlemesinde 
önemli bir rolü olduğu da literatürde bildirilmektedir. Toll benzeri reseptörler (TLRs) doğal 
bağışıklık hücrelerinde ve tümör hücrelerinde eksprese edilmekte ve kazanılmış bağışıklık 
sistemini uyarmaktadır. Özellikle bakteriyal lipopolisakkarit (LPS) ile aktive olan TLR4, 
prostat kanseri gelişimindeki immunomodülatör rolü ile büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle, inflamasyona bağlı immün-modülatör moleküler mekanizmaların aydınlatılması 
önem arz etmektedir. İndolamin 2-3 dioksijenaz (IDO), triptofanı katalizleyerek kynurenine 
dönüşmesini sağlayan bir enzimdir. Bu nedenle, farklı kanser tiplerinde immün sistemden 
kaçmak için IDO’nun yüksek eksprese olduğu literatürde belirtilmektedir. Bu nedenle, yeni 
nesil anti-inflamatuar özelliğe sahip bitkisel bileşikler ve/veya immünoterapötik ajanlar dikkat 
çekmektedir. Nobiletin (NOB), anti-inflamatuar etkisi literatürde belirlenmiş olan 
inflamasyonla ilişkili immün-süpresif potansiyele sahip bir flavanoiddir. Mevcut çalışmada, 
ilk kez NOB uygulanan metastatik prostat kanseri hücrelerinde TLR4 aktivitesi ile IDO1’in 
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ekspresyon seviyesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla PC-3
metastatik prostat kanseri hücrelerinde TLR4’ün aktive olması için LPS, sadece NOB ve 
NOB+LPS’nin uygulandıktan sonra hücrelerden RNA izolasyonu yapılmıştır ve sonrasında 
cDNA sentezlenerek IDO1’in ekspresyon seviyesindeki değişimler RT-PCR analiziyle 
belirlenmiştir. Sadece LPS ve NOB uygulanan PC-3 hücrelerinde IDO1 ekspresyon 
seviyesinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde sırasıyla 26.1- ve 16.1-kat arttığı 
belirlenmiştir (p<0.001). LPS+NOB uygulanan PC-3 hücrelerinde ise, IDO1 ekspresyon 
seviyesi 7.1-kat olarak tespit edilmiştir (p<0.001). Sonuç olarak, metastatik prostat kanseri 
hücrelerinde ilk kez NOB’un anti-inflamatuar etkisi ile IDO1 ekspresyon seviyesinde 
değişimler aydınlatılmıştır. Ayrıca, NOB ve LPS uygulanan PC-3 hücrelerinde TLR4 
aktivitesi sonucunda IDO1 ekspresyon düzeyinin baskılandığı belirlenmiştir. Böylece, 
NOB’un anti-inflamatuar etkisi nedeniyle IDO1’in ekspresyon seviyesinde azalışa neden 
olduğu ve LPS ile birlikte agonist etki gösterdiği ortaya konmuştur. Ancak, NOB’un anti-
inflamatuar etkisi ile birlikte diğer TLR’lerin ve sinyal yolaklarının IDO1 aktivitesi ile 
ilişkisinin aydınlatılmasına yönelik ileri çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Metastatik prostat kanseri, İndoleamin 2,3-dioksijenaz, Nobiletin, Toll 
benzeri reseptör 

ABSTRACT

Chronic inflammation causes an immunosuppressive microenvironment, especially in cancer 
tissues. Additionally, inflammation has an important role in the development and progression 
of prostate cancer in the literature. Toll-like receptors (TLRs) are expressed in innate immune 
cells and tumor cells and stimulate the adaptive immune system. TLR4, especially activated 
by bacterial lipopolysaccharide (LPS), is of great importance with its immunomodulatory role 
in the development of prostate cancer. Therefore, it is important to elucidate the immune-
modulating molecular mechanisms associated with inflammation. Indolamine 2-3
dioxygenase (IDO) is an enzyme that catalyzes tryptophan to convert to kynurenine. 
Therefore, it is stated in the literature that IDO is highly expressed to evade the immune 
system in different cancer types. For this reason, herbal compounds and/or 
immunotherapeutic agents with new generation anti-inflammatory properties have attracted 
great attention. Nobiletin (NOB) is a flavonoid with immunosuppressive potential associated 
with inflammation, whose anti-inflammatory effect has been determined in the literature. In 
the current study, we aimed to determine the relationship between TLR4 activity and the 
expression level of IDO1 in metastatic prostate cancer cells treated with NOB for the first 
time. For this purpose, RNA was isolated from the cells after only LPS to activate TLR4, only 
NOB and NOB+LPS, and then cDNA was synthesized and the changes in the expression 
level of IDO1 were determined by RT-PCR analysis in PC-3 metastatic prostate cancer cells. 
Our results showed that IDO1 expression level significantly increased 26.1- and 16.1-fold, 
respectively in PC-3 cells treated with only LPS and NOB (p<0.001). In PC-3 cells treated 
with LPS+NOB, the expression level of IDO1 was determined as 7.1-fold (p<0.001). In 
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conclusion, the anti-inflammatory effect of NOB and changes in IDO1 expression level were 
elucidated for the first time in metastatic prostate cancer cells. In addition, IDO1 expression 
level was suppressed as a result of TLR4 activity by LPS and NOB treatment in PC-3 cells. 
Thus, it has been revealed that NOB causes a decrease in the expression level of IDO1 due to 
its anti-inflammatory effect and has an agonist effect together with LPS. However, further 
studies are needed to elucidate the anti-inflammatory effect of NOB and the relationship of 
other TLRs and signaling pathways with IDO1 activity.

Keywords: Metastatic prostate cancer, Indoleamine 2,3-dioxygenase, Nobiletin, Toll-like 
receptor

GİRİŞ

Kronik inflamasyon özellikle kanser dokularında immün sistemi baskılayıcı bir mikroçevre 
oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca inflamasyonun prostat kanseri gelişimi ve ilerlemesinde 
önemli bir rolü olduğu da literatürde bildirilmektedir. Toll benzeri reseptörler (TLRs) doğal 
bağışıklık hücrelerinde ve tümör hücrelerinde eksprese edilmekte ve kazanılmış bağışıklık 
sistemini uyaran bir reseptör ailesidir. Bu reseptörler yüksek olarak korunmuş yapılar olan 
bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi patojen ile ilişkili moleküler yapıları (PAMP) tanır ve bir 
dizi hücre içi sinyal basamağı oluşturarak immün sistemi aktive etmektedir (Takeda vd., 
2003). Günümüzde insanda 10 farklı TLR tanımlanmaktadır. TLR1, TLR2, TLR4, TLR5 ve 
TLR6 hücre yüzeyinde ifade edilmekte iken, TLR3, TLR7, TLR8 ve TLR9 endozomal 
reseptörler olarak bulunmaktadır (Coussens ve Werb, 2002). Farklı TLR’ler ligandlarını 
tanımak için özgünlük göstermektedir. TLR2 bakteriyal lipopolisakkaritleri, TLR3 çift zincirli 
RNA/ Poly (I:C), TLR4 bakteriyal lipopolisakkaritleri (LPS), TLR5 flajellini, TLR7 tek 
zincirli RNA’yı, ve TLR9 DNA’daki metillenmemiş CpG’leri (CpG-ODN) tanımaktadır 
(Poltorak vd., 1998; Aliprantis vd., 1999; Hemmi vd., 2000; Alexopoulou vd., 2001; Hayashi 
vd., 2001; Heil vd., 2004). Özellikle bakteriyal lipopolisakkarit (LPS) ile aktive olan 
TLR4’ün, prostat kanseri gelişimindeki immunomodülatör rolü önem taşımaktadır. Yapılan 
bir çalışmada, TLR4’ün DU145 metastatik prostat kanseri hücrelerinde LPS ile uyarılması 
MyD88-bağımlı yolak aracılığıyla pro-inflamatuar sitokinlerin salınmasına neden olan NF-kB 
sinyal yolağını aktifleştirmektedir (Gatti vd., 2009). Ayrıca, bir diğer çalışmada PC3 
hücrelerinde TLR4 aktivasyonu tümör gelişmesini teşvik eden VEGF ve TGF-β’nın 
ekspresyonunu arttırdığı belirlenmiştir (Pei vd., 2008). Aynı zamanda PC3 hücrelerinde 
siRNA kullanılarak TLR4’ün inaktifleştirilmesi tümör hücrelerinin göçünü ve invazyonunu 
azalttığıda tespit edilmiştir (Hua vd., 2009). Bu nedenle, inflamasyona bağlı TLR ilişkili 
immün-modülatör moleküler mekanizmaların aydınlatılması önem arz etmektedir. 

IDO enzimi, neoplastik, tümör-ilişkili lökosit veya dendritik hücrelerde eksprese olmaktadır. 
IDO enziminin aktivasyonundaki artış, triptofanın kinekürine dönüşmesine neden olarak, 
farklı kanser tiplerinde T hücrelerinin işlevini kaybetmesine neden olmaktadır. Literatürde 
yapılan çalışmalarda over, prostat, akciğer, pankreas ve triple negatif meme kanserinde PD-
L1 ve IDO ekspresyonunda artışın kötü prognoz ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Banzola 
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vd., 2018; Bilir ve Sarısözen, 2017; Krähenbühl vd., 2018; Schalper vd., 2016; Uyttenhove
vd., 2003). Bu nedenle, farklı kanser tiplerinde immün sistemden kaçmak için IDO yüksek 
eksprese olduğundan dolayı, yeni nesil anti-inflamatuar özelliğe sahip bitkisel bileşikler 
ve/veya immünoterapötik ajanlar ve IDO’nun ilişkisinin aydınlatılması gerekmektedir. 

Nobiletin (NOB) turunçgil kabuklarında bulunan bir O-metillenmiş flavonoiddir ve yapılan 
çalışmalar nobiletin flavonoidinin anti-inflamatuar etkiye ve tümör invazyonunu, 
proliferasyonunu ve metastazını engelleyici etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Knekt vd., 
1997; Li vd., 2006). Ayrıca, son bulgular, NOB’un bir hücre farklılaşması düzenleyicisi 
olarakta belirtilmektedir. Hücre farklılaşması anjiyogenezde çok önemli bir adımdır ve bu 
yüzden de tümör proliferasyonunu ve metastazı etkileyebilmektedir (Kunimasa vd., 2010). Bu 
bulgular NOB’un inflamasyon ilişkili tümör oluşumunda fonksiyonel olarak eşsiz ve 
muhtemel bir kemopreventif ajan olma potansiyelini desteklemektedir (Murakami vd., 2000).
Bu nedenle mevcut çalışmada, ilk kez NOB uygulanan metastatik prostat kanseri hücrelerinde 
TLR4 aktivitesi ile IDO1’in ekspresyon seviyesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Hücre kültürü koşulları

Çalışmada metastatik prostat kanseri hücresi olarak PC-3 hücreleri kullanılmıştır. PC3 
hücreleri flasklarda %10 FBS içeren RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute Medium)
besiyerinde 2 mM L-glutamin, 50 IU/mL penisilin ve 50 mg/mL streptomisin eklendikten 
sonra 37ºC’ de (% 5 CO2) 1x106 hücre/ml olacak şekilde kültüre edilmiştir.

Canlılık Analizi

NOB için sitotoksik optimal doz ve/veya dozlar WST-1 canlılık analizi ile belirlenmiştir. Bu 
amaçla PC-3 hücreleri öncelikle 96 kuyucuklu hücre kültürü plakalarına her kuyucuğuna 
2x104 hücre/kuyu olacak şekilde ekilmiştir. Belirlenen konsantrasyonlarda NOB (40 ve 80 
μM) (Deveci Özkan vd., 2020) uygulanarak hücreler 48 saat inkübe edildikten sonra her bir 
kuyucuğa 10 μL WST-1 boyası eklenip 1-4 saat 37°C’de inkübe edilmiş ve 460-620 nm dalga 
aralığında Elisa Reader’da ölçümleri yapılmıştır. Bileşen ile muamele edilmeyen kontrol 
hücre canlılığı % 100 olarak kabul edilerek, deney hücrelerinin canlılık oranları % olarak 
ifade edilmiştir..

Gerçek zamanlı-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR)

TLR4 hücre yüzeyinde eksprese olup bakteriyal LPS’yi tanımaktadır. NOB uygulanan 
metastatik prostat kanseri hücrelerinde TLR4 aktivitesi ile (Deveci Ozkan vd., 2020) IDO1’in 
ekspresyon seviyesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla PC-3 metastatik prostat kanseri 
hücrelerinde TLR4’ün aktive olması için LPS (5 μM) (Deveci Ozkan vd., 2020), sadece NOB 
ve NOB+LPS’nin uygulandıktan sonra hücrelerden total RNA izolasyonu uygun kit ile 
(Thermo) yapılmıştır ve sonrasında cDNA sentezlenerek (Thermo) IDO1’in ekspresyon 
seviyesindeki değişimler RT-PCR analiziyle belirlenmiştir.
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İstatistiksel analizler

Uygulama gruplarına bağlı olarak değişen, IDO1 mRNA ifade düzeylerindeki farklılıklar 
“https://dataanalysis2.qiagen.com/pcr” online istatistik programı ile analiz edilmiştir. Gruplar 
arasındaki farklılıklar One Way ANOVA (Post-Hoc) analizi ile belirlenmiştir. Veriler “Graph 
Pad Prism V8.0” istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 0.05’den küçük olan p 
değerleri istatistiksel açıdan anlamlı olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

NOB’un hücrelerde neden olduğu sitotoksik etkinin değerlendirilmesi

NOB’un PC-3 hücrelerindeki sitotoksik etkisi WST-1 canlılık analizi ile değerlendirilmiştir 
(Şekil 1, p<0.05). PC-3 hücrelerinde 40 ve 80 μM NOB muamelesi sonrasında canlılık 
oranları sırasıyla %61.4±1.03 ve %51.2±1.30 olarak belirlenmiştir (p<0.01, n=3). Elde edien 
bulgulara göre ileri analizlerde kullanılmak üzere 80 μM NOB konsantrasyonu en etkin doz 
olarak seçilmiştir.  

Şekil 1. NOB’un PC-3 hücrelerindeki sitotoksik etkisinin belirlenmesi. Farklı 
konsantrasyonlarda (40 ve 80 μM) NOB uygulanan PC-3 hücrelerinde canlılık yüzdeleri 
kontrol grubu ile karşılaştırılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir ( **p<0.01)

NOB’un IDO1 ekspresyonunda neden olduğu değişimlerin değerlendirilmesi

NOB uygulanan metastatik prostat kanseri hücrelerinde TLR4 aktivitesi ile IDO1’in 
ekspresyon seviyesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla RT-PCR analizi
gerçekleştirilmiştir. Önceki çalışmamızdan elde etiğimiz bulgularda PC-3 hücreleri tek başına 
LPS ile muamele edildiğinde TLR4 ekspresyon seviyesi önemli ölçüde artarken (2.5-kat), tek 
başına NOB ile muamelesi sonrası TLR4 ekspresyonunda önemli bir azalma (-1.8-kat)
belirlenmiştir (Deveci Ozkan vd., 2020). Ayrıca, PC-3 hücreleri LPS+NOB'ye maruz 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 152 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



bırakıldığında, PC-3 hücrelerinde TLR4'ün mRNA seviyesi tek başına LPS'ye kıyasla (2.0-
kat) azalmıştır. Bu kapsamda NOB’un TLR4 ekspresyonunu baskıladığı belirlenmiştir (Deveci 
Ozkan vd., 2020). Mevcut çalışmamızdan elde ettiğimiz verilere göre ise, sadece LPS ve 
NOB uygulanan PC-3 hücrelerinde IDO1 ekspresyon seviyesinin istatistiksel olarak anlamlı 
bir şekilde sırasıyla 26.1- ve 16.1-kat arttığı belirlenmiştir (p<0.01). LPS+NOB uygulanan 
PC-3 hücrelerinde ise, IDO1 ekspresyon seviyesi 7.1-kat olarak tespit edilmiştir (p<0.01).

Şekil 2. NOB’un PC-3 hücrelerindeki gen ifade düzeyine olan etkisinin belirlenmesi. NOB, 
LPS ve NOB+LPS uygulanan PC-3 hücrelerinde IDO1 mRNA ifade düzeylerindeki 
değişimler istatistiksel olarak analiz edilmiştir (**p<0.01).

TARTIŞMA VE SONUÇ 

İnflamasyonun prostat kanseri patogenezinde önemli bir rol oynamaktadır (Platz ve Marzo, 
2004). İlerlemiş metastatik prostat kanseri hastalarında yapılan bir çalışmada, IL-6, IL-8, IL-1
gibi inflamatuvar sitokinlerin, tümör nekroz faktör a (TNF-α)’nın ve interferon gamma (IFN-
γ)’nın yüksek plazma düzeyine sahip olduğu rapor edilmiştir (Maggio vd., 2006; Wise vd., 
2000). Mikroorganizmaların kronik inflamasyon aracılığıyla hücresel hasara, hücresel 
hiperproliferasyona ve sitokinlerin üretilmesinin artmasına sebep olarak prostat hücrelerinde
kanserleşmeye teşvik ettiği ortaya konulmaktadır (Coussens ve Werb, 2002). Bu nedenle 
inflamasyonun önlenmesi veya azaltılması prostat kanserinin gelişiminin önlenmesinde ilgi 
çekici bir mekanizma olarak düşünülmektedir. Bu anlamda daha etkili ve daha az yan etkiye 
sahip yeni tedavilerin keşfine ihtiyaç bulunmaktadır. NOB, esas olarak narenciye 
meyvelerinden izole edilen benzersiz flavonoid sınıfındaki toksik olmayan diyet 
polimetoksiflavonlarından biridir (Yoshigai vd., 2013). Birçok çalışma, NOB'nin çeşitli 
kanser türleri üzerinde anti-kanser etkileri olduğunu göstermiştir (Chen vd., 2014; Li vd.,
2019). Ayrıca NOB, farklı kemoterapötik ilaçlarla kombine edildiğinde kemoterapötik 
ajanların etkisini arttırtığıda literatürde bilinmektedir (Guney Eskiler vd., 2019). Mevcut 
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çalışmada, diğer çalışmaları destekler nitelikte PC-3 metastatik prostat kanseri hücrelerinde 
NOB’un anti-proliferatif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

TLR’ler pro-inflamatuvar sitokinlerin, kemokinlerin ve adhezyon moleküllerinin üretilmesine 
neden olarak kazanılmış bağışıklığın aktivasyonunu kolaylaştırmaktadır (Iwasaki ve 
Medzhitov, 2004). LPS, immün sistemi uyarıcı etkilere sahiptir ve TLR4 agonisti olarak işlev 
görmektedir (Lu vd., 2008). Agonistlerin tanınmasından sonra, TLR'ler, tip I IFN'ler (IFN-a
ve IFN-b) üreterek doğuştan gelen bağışıklık tepkilerinin indüklenmesine yol açan farklı
sinyal yolaklarını aktive etmektedir (Takeda vd., 2003).

Sitokinler, tümör hücrelerinin büyümesini doğrudan baskılayabilirken, bazı sitokinler, tümör 
hücreleri üzerinde büyüme faktörleri olarak hareket edebilir (Tisi vd., 1992; Bien vd., 2008;
Sato vd., 2009). Bu kapsamda, TLR ligandları, kanser hücrelerinde TLR ekspresyon 
seviyelerini arttırarak, tümör mikroçevresinde sitokinlerin ve kemokinlerin salınımını aktive 
etmektedir [38]. Bu nedenle inflamasyonun tümör gelişimi üzerinde önemli bir etkisi vardır.

İnterferon gama (IFN-γ) ve tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) kansere karşı immün yanıtın 
düzenlenmesinde rol alan temel sitokinlerdir. Ancak diğer yandan anti-tümöral yanıt 
sürecinde aşırı miktarda salınan IFN-γ ve TNF-α sitokinlerinin PD-L1 ve IDO1
ekspresyonunun artmasında rol alarak  kanser hücrelerinin immün sistemden kaçmasına 
neden olmaktadır (El Jamal vd., 2016; Mojic vd., 2017; Vareki vd., 2017). Bu kapsamda, 
IFN-γ ve TNF-α temelli IDO1 aktivitesinde meydana gelen değişimlerin ve bu aktivitede 
TLR’lerin rolünün belirlendiği detaylı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda 
mevcut çalışmada, NOB’un anti-inflamatuar etkisinden dolayı IDO1 mRNA düzeyinin 
azalmasına neden olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, TLR4’ün aşırı aktivitesi metastatik prostat 
kanserinde agresif özelliklere neden olmasına rağmen, LPS+NOB uygulanan PC-3
hücrelerinde IDO1 ekspresyon düzeyinin sadece NOB uygulanan gruba göre daha fazla 
azaldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda TLR4 sinyal yolağının aktivitesinin IDO1
upregülasyonuna neden olduğu tespit edilmesine rağmen, NOB ile birlikte IDO1 aktivitesini 
baskıladığı belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, metastatik prostat kanseri hücrelerinde ilk kez NOB’un anti-inflamatuar etkisi 
ile IDO1 ekspresyon seviyesinde değişimler arasında ilişki aydınlatılmıştır. Ayrıca, NOB ve 
LPS uygulanan PC-3 hücrelerinde TLR4 aktivitesi sonucunda IDO1 ekspresyon düzeyinin 
baskılandığı belirlenerek TLR4 ile IDO aktivitesi arasında ilişki ortay akonmuştur. Böylece, 
NOB’un anti-inflamatuar etkisi nedeniyle IDO1’in ekspresyon seviyesinde azalışa neden 
olduğu ve LPS ile birlikte agonist etki gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak, NOB’un anti-
inflamatuar etkisi ile birlikte diğer TLR’lerin ve sinyal yolaklarının IDO1 aktivitesi ile 
ilişkisinin aydınlatılmasına yönelik ileri moleküler çalışmaların gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 
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ÖZET

Metastatik prostat kanseri (mPCa), kontrolsüz hücre büyümesi ve yüksek metastatik özelliği ile 
gelişimi karmaşık bir kanser olup dünya genelinde erkekler arasında tanı alan ikinci kanser 
türüdür. Kanser tedavisinde kullanılan mevcut tedavi yöntemlerinin sahip olduğu dezavantajlar 
günümüzde kanser tedavisinde alternatif bir tedavi stratejisi olarak çeşitli bileşenlerin 
etkilerinin araştırılması üzerine yönlendirmektedir. Tannik asit (TA), bitkilerin kökünde ve 
içinde bulunan, flavanoid sınıfına ait bir polifenolik bileşiktir. TA’nın anti-kanser, anti-oksidan 
ve anti-bakterial etkisi çeşitli kanserlerde yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Ayrıca 
TA’nın çeşitli kanserlerde bazı kanser sinyal yolaklarını baskıladığı da gösterilmiştir. Ancak 
mPCa’da TA’nın PI3K/Akt/mTOR sinyal yolağı üzerine olan etkisinin değerlendirildiği bir 
çalışma literatürde mevcut değildir. Bu kapsamda bu çalışmada mPCa’da TA’nın 
PI3K/Akt/mTOR sinyal yolağı üzerindeki etkisi ilk kez değerlendirilmiştir. Bu amaçla mPCa
hücre hattı olarak PC-3 ve normal hücrelerdeki toksik etkisinin değerlendirilmesinde HUVEC 
hücreleri kullanılmıştır. TA’nın sitotoksik etkin doz ve saati WST-1 analizi ile belirlenmiştir.
Akt ve mTOR genlerinin ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi için hücrelerden RNA 
izolasyonunu yapıldıktan sonra cDNA çevrimi yapılarak RT-PCR analizi ile belirlenmiştir. 
Elde edilen sonuçlarda PC-3 hücrelerinde 0.1, 0.5, 1, 5 ve 10 μM TA’nın 24 saatlik muamelesi 
sonrasında canlılık oranları sırasıyla %67.8±2.04, %49.9±1.40, %40.25±0.89, %60.8±0.79 ve 
%72.87±0.23 olarak belirlenmiştir (p<0.01, n=3). Ayrıca belirlenen konsantrasyonlarda 
HUVEC hücrelerinde toksik etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. PC-3 hücrelerinde 24 saat 
boyunca 0.5 ve 1 μM TA muamelesi sonrasında mTOR’un ifadesi kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında sırasıyla 2.27- ve 1.19-kat iken, Akt’nin ise sırasıyla 0,62- ve 0.11-kat 
(p<0.01) olarak kontrol grubuna göre azaldığı belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre TA’nın 
mPCa hücrelerinde sitotoksik etkiye sahip olduğu ve PI3K/Akt/mTOR sinyal yolağını 
baskıladığı belirlenmiştir. Ancak, ileri moleküler analizler ile TA’nın PI3K/Akt/mTOR sinyal 
yolağındaki baskılayıcı etkisinin protein düzeyinde aydınlatılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tannik asit, Prostat Kanseri, Flavonoidler.

ABSTRACT

Metastatic prostate cancer (mPCa) is a complex cancer with uncontrolled cell growth and high 
metastatic properties and is the second type of cancer diagnosed among men worldwide. The 
disadvantages of current treatment methods used in cancer treatment lead us to investigate the 
effects of various components as an alternative treatment strategy in cancer treatment today. 
Tannic acid (TA) is a polyphenolic compound belonging to the flavonoid class, found in the 
root and inside of plants. The anti-cancer, anti-oxidant and anti-bacterial effects of TA on
various cancers have been demonstrated in the litreture. It has also been shown that TA 
suppresses some cancer signaling pathways in various cancers. However, there is no study in 
the literature evaluating the effect of TA on the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway in mPCa. 
In this context, the effect of TA on the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway in mPCa was 
evaluated for the first time in this study. For this purpose, PC-3 was used as the mPCa cell line 
and HUVEC cells were used to evaluate toxic effects of TA on normal cells. The cytotoxic 
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effective dose and time of TA were determined by WST-1 analysis. In order to determine the 
expression levels of Akt and mTOR genes, RNA was isolated from the cells, and cDNA 
conversion was performed and determined by RT-PCR analysis. In the obtained results, after 
24 hours of treatment with 0.1, 0.5, 1, 5 and 10 μM TA in PC-3 cells, the viability rates were 
determined as 67.8±2.04%, 49.9±1.40%, 40.25±0.89%, 60.8±0.79%, and 72.87±0.23%, 
respectively (p<0.01, n=3). In addition, it was determined that it did not have a toxic effect on 
HUVEC cells at the determined concentrations. After treatment with 0.5 and 1 μM TA for 24 
hours in PC-3 cells, the expression of mTOR was 2.27- and 1.19-fold, respectively, compared 
to the control group, while Akt was 0.62- and 0.11-fold (p<0.01), respectively. It was 
determined that TA decreased the expression levels of Akt and mTOR compared to the control 
group. According to the our results, it was determined that TA has a cytotoxic effect in mPCa 
cells and suppresses the PI3K/Akt/mTOR signal pathway. However, the suppressive effect of 
TA on the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway needs to be clarified at the protein level with 
further molecular analyzes.

Keywords: Tannic acid, Prostate Cancer, Flavonoids.

GİRİŞ

Prostat kanseri dünyada erkeklerde görülen en sık ikinci kanserdir ve kanser ilişkili ölümlere 
neden olan en sık beşinci kanserdir (Grozescu and Popa, 2017). Prostat kanseri, erken lokalize 
kanserden yaygın metastatik kansere kadar değişen farklı klinik tablolar göstermektedir (Mayor 
de Castro, 2018). Lokalize prostat kanseri lokal tedavilerle tedavi edilebilirken yüksek riskli 
prostat kanseri sıklıkla kastrasyona dirençli olarak ilerlemekte ve kötü prognoz sergilemektedir 
(Vlajnik, 2021). Metastatik prostat kanseri (mPCa) sistemik tedavilere dirençle ilişkili yüksek 
derecede morfolojik ve moleküler değişiklik göstermektedir (Kulac ve Roudier, 2021). Bu 
kapsamda, mPCa tedavisinde kullanılan tedavi yöntemlerinin sahip olduğu dezavantajlar 
günümüzde kanser tedavisinde alternatif bir tedavi stratejisi olarak çeşitli bileşenlerin 
etkilerinin araştırılmasına yol alçmıştır. 

Tannik asit (TA), genellikle bitkilerin kökünde bulunmakla birlikte, çay, kahve, meyve gibi 
besin maddelerinin içinde de bulunan, flavanoid sınıfına ait bir polifenolik bileşiktir (Braidy vd, 
2017). TA, glukoz ve gallik asite hidrolize olarak DNA ve proteinlere geri dönüşümlü olarak 
bağlanabilmektedir (Fangyuan vd., 2016). Ayrıca TA'nın serbest radikaller üzerinde sahip 
olduğu etkiler farklı çalışmalarda gösterilmiştir (Dhamotharan vd, 2018). Bununla birlikte 
TA’nın, anti-kanser (Du vd., 2020), anti-oksidan (Braidy vd., 2017) ve anti-bakterial (Dong vd, 
2018) etkisi literatürde bilinmektedir. Meme kanseri (Jordan vd., 2018), prostat kanseri
(Nagesh vd., 2018) ve melanoma (Perchellet vd., 1992) gibi birçok kanser türünde TA’nın 
hücrelerde apoptozu tetiklediği gösterilmiştir. Ayrıca TA’nın meme ve prostat kanserinde, bazı 
pro-apoptotik moleküllerin (Bax, Bim, Kaspaz 3) artmasına neden olarak kanser hücrelerinin 
proliferasyonuna neden olan sinyal yolaklarını baskıladığı belirlenmiştir (Darvin vd., 2017;
Nam vd., 2017;  Nagesh vd., 2018).

Kanser hücrelerinde sinyal iletimi çoğunlukla reseptör tirozin kinazların (RTK) aktivasyonu ile 
sitoplazmik kinazların (serin/tirozin kinazlar gibi) indüklenmesini içermektedir. PI3K/Akt 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 161 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



sinyal yolağı hücre proliferasyonu, apoptoz, protein sentezi ve metabolizmasında rol almaktadır 
ve bu nedenle kanser hücrelerinde aşırı aktive olan sinyal yolaklarından birisidir. PI3K/Akt 
sinyal yolağının aktivitesi temelde RTK’ların ligandına bağlanmasına bağlıdır (Jason ve Cui,
2016; Küçüköner vd., 2013). PI3K/Akt/mTOR yolağının onkojenik aktivasyonu prostat kanseri 
gelişimine, hastalığın ilerleyişine ve ilaç direncine neden olmaktadır (Shorning, 2020). Son 
zamanlarda yapılan klinik çalışmalarda prostat kanseri tedavisinde sentetik mTOR inhibitörleri 
ve diğer terapötiklerle kombin ilişkisi araştırılmaktadır ve kuersetin ve resveratrol flavonoidleri 
gibi çeşitli doğal ajanların prostatik neoplazilerde PI3K/AKT/mTOR yolağını 
hedefleyebileceğini gösteren bulgular yer almaktadır (Roudsari, 2021). Ancak literatürde mPCa
hücrelerinde TA’nın PI3K/AKT/mTOR yolağı üzerine etkisini inceleyen bir çalışma 
bulunmamaktadır. Bu kapsamda bu çalışmada TA’nın metastatik prostat kanseri hücrelerinde 
PI3K/AKT/mTOR yolağı üzerine etkisi ilk kez değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM

Hücre kültürü

mPCa hücre hattı olarak PC-3 ve kontrol hücre hattı olarak HUVEC (insan umbilikal ven 
endotel hücreleri) çalışmamızda kullanılmıştır. PC-3 ve HUVEC hücreleri %10 FBS, 2 mM L-
glutamin, 50 IU/mL penisilin ve 50 mg/mL streptomisin içeren sırasıyla RPMI 1640 (Roswell 
Park Memorial Institute Medium) ve DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) 
besiyerinde 37°C’de (%5 CO2) kültüre edilmiştir. 

Hücre canlılık testi (WST-1) Analizi

TA’nın hücrelerdeki sitotoksik etkisinin belirlenmesi için WST-1 hücre canlılık analizi 
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla PC-3 ve HUVEC hücreleri 96 kuyulu hücre kültürü plakalarına 
her kuyucuğuna 2x104 hücre/mL olacak şekilde ekilmiştir. Hücreler 24 saat inkübasyondan 
sonra farklı konsantrasyonlarda TA (0.1, 0.5, 1, 5 ve 10 μM) ile muamele edilerek 24 saat 
inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrası her bir kuyuya 10 μL WST-1 boyası eklenip 1-4 saat 
37°C’de inkübe edilmiş ve 460-620 nm dalga aralığında Elisa Reader’da ölçümleri yapılmıştır. 
TA ile muamele edilmemiş olan kontrol hücre canlılığı ise %100 olarak kabul edilerek, deney 
hücrelerinin canlılık oranları % olarak ifade edilmiştir. WST-1 analizi ile elde edilen sonuçlara 
göre TA’nın en etkin doz ve/veya dozları belirlenerek ileri analizler gerçekleştirilmiştir.

RT-PCR 

TA’nın PI3K/AKT/mTOR sinyal yolağı üzerindeki etkisini belirleyebilmek için Akt ve mTOR
genlerinin ekspresyon seviyesi PC-3 hücrelerinde belirlenmiştir. Bu amaçla PC-3 hücreleri 6
kuyulu hücre kültürü plakalarına her kuyucuğuna 1x106 hücre/mL olacak şekilde ekilmiştir. 
Hücreler 24 saat inkübasyondan sonra WST-1 analizine göre etkin olduğu belirlenen 0.5 ve 1 
μM TA ile muamele edilerek Total RNA İzolasyon Kiti (Thermo) kullanılarak uygun kit 
protokolüne göre RNA izolasyonu yapılmıştır. Elde edilen total RNA Revers Transkriptaz 
içeren uygun kit (Thermo) kullanılarak cDNA’ya çevrilmiştir. Elde edilen cDNA ile Akt ve 
mTOR genlerine uygun primerler firmadan temin edildikten sonra, çalışılacak olan probun 
(Taqman) özelliklerine göre uygun reaksiyon karışımı (Master Mix, cDNA ve ilgili primer) 
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hazırlanmıştır. Son aşama olarak, RT-PCR koşulları ve siklus sayısı ayarlanarak reaksiyon 
gerçekleştirilmişitir. 

İstatistiksel Analizler

Veriler “Graph Pad Prism V8.0” istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir ve p<0.05 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Hücrelerin canlılık yüzdeleri arasındaki farklılıklar 
tek-yönlü varyans analizi (Post-Hoc Tukey) ile değerlendirilmiştir. Doza ve zamana bağlı 
olarak değişen, mRNA ifade düzeylerindeki farklılıklar “https://dataanalysis2.qiagen.com/pcr”
online programı ile analiz edilmiştir.

BULGULAR

TA’nın sitotoksik etkisinin belirlenmesi

TA’nın PC-3 ve HUVEC hücre hatlarındaki sitotoksik etkisi WST-1 canlılık analizi ile 
değerlendirilmiştir (Şekil 1, p<0.05). PC-3 hücrelerinde 24 saat boyunca 0.1, 0.5, 1, 5 ve 10 μM 
TA muamelesi sonrasında canlılık oranları sırasıyla %67.8 ± 2.04, %49.9 ± 1.40, %40.25 ±
0.89, %60.8 ± 0.79 ve %72.87 ± 0.23 olarak belirlenmiştir (p<0.01, n=3). HUVEC hücrelerinde 
ise hücre canlılığı doza bağlı olarak azalmıştır ve 0.1, 0.5, 1, 5 ve 10 μM TA muamelesi 
sonrasında sırasıyla %98.0 ± 0.34, %88.5 ± 0.73, %76.4 ± 0.62, %71.2 ± 0.81 ve %65.4 ± 1.59
olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak mPCA hücrelerinde 0.5 ve 1 μM TA uygulama dozları 
kontrol hücrelerindeki düşük toksik etkileri de değerlendirilerek ileri analizlerde 24 saat için 
uygulanmak üzere seçilmiştir.

Şekil 1. TA’nın PC-3
ve HUVEC hücrelerindeki 
sitotoksik etkisinin 
belirlenmesi. Farklı 

konsantrasyonlarda (0,1, 0,5, 1, 5 ve 10 μM) TA uygulanan PC-3 ve HUVEC hücrelerinde 24 
saat için canlılık yüzdeleri kontrol grubu ile karşılaştırılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir 
( **p<0.01)
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TA’nın PI3K/Akt/mTOR sinyal yolağında etkisinin değerlendirilmesi 

TA’nın PC-3 hücrelerindeki PI3K/AKT/mTOR sinyal yolağı üzerindeki etkisini 
belirleyebilmek için, Akt ve mTOR mRNA ifade seviyeleri RT-PCR ile analiz edilmiştir (Şekil 
2). Elde edilen sonuçlara göre PC-3 hücrelerinde 24 saat boyunca 0.5 ve 1 μM TA muamelesi 
sonrasında mTOR’un ifadesi kontrol grubu ile karşılaştırıldığında sırasıyla 2.27- ve 1.19-kat 
iken, Akt’nin ise sırasıyla 0.62- ve 0.11-kat (p<0.01) olarak kontrol grubuna göre azaldığı 
belirlenmiştir. Sonuç olarak TA’nın Akt ve mTOR genlerinin ekspresyon düzeyini azaltarak 
anti-proliferatif etki gösterdiği belirlenmiştir.

Şekil 2. TA’nın PC-3 hücrelerindeki gen ifade düzeyine olan etkisinin belirlenmesi. Farklı 
konsantrasyonlarda (0.5 ve 1 μM) TA uygulanan PC-3 hücrelerinde 24 saat için mTOR ve Akt
mRNA ifade düzeylerindeki değişimler istatistiksel olarak analiz edilmiştir (**p<0.01).

TARTIŞMA VE SONUÇ

Prostat kanseri gelişiminde rol alan farklı moleküler mekanizmalar tedaviyi zorlaştırmaktadır. 
Bu kapsamda, mevcut çalışmada alternatif tedavi stratejisi olarak yeni bir bileşen olan TA’nın 
mPCa üzerindeki etkilerinin moleküler düzeyde araştırılması amaçlanmış ve TA’nın sitotoksik 
etkisi belilenerek Akt ve mTOR genlerinin ifade düzeylerine olan etkisi belirlenmiştir.

Polifenollerin antioksidan etkileriyle bilindiği gibi nükleer transkripsiyon faktörlerinin 
regülasyonu, yağ metabolizması, inflamatuvar mediyatörlerin modülasyonu gibi intraselüler 
birçok sinyal yolağında etkili olduğu bilinmektedir (Fraga ve Croft, 2019). Polifenoller; 
diyabet, obezite, nörodejeneratif hastalıklar, kanserler ve kardiyovasküler hastalıklar gibi 
kronik hastalıklarda immunomodülatör ve anti-inflamatuvar etki göstererek hastalığı önleme ve 
ilerleyişinin yavaşlatılmasına yardımcı olmaktadır (Yahfoufi ve Alsadi, 2018). TA’nın, küçük 
hücreli olmayan akciğer kanseri hücrelerinde (Sp ve Kang, 2020), kolanjio karsinomda 
(Marienfeld, 2003) ve gingival kanser hücrelerinde (Darvin ve Baeg, 2015) hücre siklusunu 
durmasına neden olarak apoptotik hücre ölümüne neden olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, TA’nın
prostat kanseri hücrelerinde ise lipit metabolizmasını inhibe ederek (Nagesh, 2020), 
endoplazmik retikulum stresini arttırması sonucunda apoptozu indüklediği tespit edilmiştir
(Nagesh ve Hatami, 2018). Bunun yanı sıra, TA’nın prostat kanseri hücrelerinde 
proliferasyonu, migrasyonu, invazyonu inhibe ederek, ilaç metabolizması ile antioksidan 
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enzimleri aktivitesini düzenlediğide belirlenmiştir (Karakurt ve Adalı, 2016).  Mevcut 
çalışmada elde ettiğimiz verilerde TA’nın PC-3 mPCA hücrelerinde doza bağımlı olarak hücre 
proliferasyonunu inhibe ettiği belirlenmiştir. 

Akt, glukoz metabolizması, apoptoz, hücre diferensiasyonu ve transkripsiyon gibi biyolojik
süreçlerde mediyatör rolü olan bir serin/treonin protein kinazdır (Bhutani, 2013). PI3K/AKT 
yolağının tümör hücrelerinde aktivasyonu VEGF ve HIF-1’in ekspresyonunu artırarak 
anjiyogenezi indüklemektedir (Karar, 2011). Ayrıca, gastrik kanser (Fattahi, 2020), triple
negatif meme kanseri (Costa ve Han, 2018), oral kanser (Harsha, 2020) ve küçük hücreli 
olmayan akciğer kanserinde (Tan, 2020) PI3K/AKT/mTOR yolağı yeni antikanser terapilerin 
araştırılması için terapötik bir hedef olarak görülmektedir. Prostat kanserinde ise, 
PI3K/Akt/mTOR sinyal yolaklarının hücrelerin metastazını ve invazyonuna neden olduğu 
belirlenmiştir (Chen, 2016). RT-PCR sonuçlarına göre, TA’nın mPCA hücrelerinde Akt ve 
mTOR genlerinin ifadelerinin baskılayarak PI3K/Akt/mTORsinyal yolağının inhibisyonuna 
neden olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak kanser patogenezinde önemli bir yolak olan PI3K/AKT/mTOR sinyal yolağının 
inhibisyonunda TA’nın terapötik etkisi ilk kez ortaya konmuştur. Bununla birlikte güncel 
tedavi yöntemleriyle hala küratif tedavisi bulunmayan mPCa moleküler mekanizmalarının daha 
net bir şekilde aydınlatılmaya ihtiyacı vardır. Ayrıca, TA’nın hücrede diğer sinyal yolaklarında 
etkisinin belirlenmesine yönelik ileri molkeüler çalışmalarında gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 
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ÖZET

"Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda akranlarına 
göre yüksek düzeyde performans gösteren birey” üstün yetenekli birey olarak 
tanımlanmaktadır. Renzulli (1986) ise üstün yeteneği belirli bir alanda sergilenen özel güç 
olarak ifade etmektedir. Özel yetenekli çocukların eğitimleri ve yaşamları söz konusu 
olduğunda ailelerin önemi ortaya çıkmaktadır. Nitekim üstün yetenekli bireyler ve aileleri 
arasındaki ilişkinin niteliği, bu bireylerin hayata adapte olabilmeleri ve sağlıklı uyum 
sağlamalarında önemli işleve sahiptir. Çünkü çocuğun dünyaya ‘merhaba’ dediği ilk topluluk 
onun ailesi, ana babasıdır. Çocuğun tüm gelişim alanlarında ve hayatına dair yaşantıların 
temelinde aile tutumlarının yadsınamaz bir yeri olduğu düşünülmektedir. Sağlıklı aile 
ilişkilerinin oluştuğu, ebeveynlik rollerinin doğru ve sağlıklı bir şekilde yapıldığı, ebeveynlerin 
çocuklarını, çocukların da ebeveynlerini anlayabildiği koşullarda her yönüyle sağlıklı bir 
gelişimin olduğu bilinmektedir. Söz konusu üstün yetenekli çocuklar olduğunda ise çocuk 
gelişimine daha dikkatli yaklaşılması gerektiği düşünülmektedir. Ailenin daha hassas bir 
tutumla çocuğuna destek olması ve yetiştirme davranışı içerisine girmesi beklenmektedir. 
Yapılan araştırmalardan farklı aile tutumlarının üstün yetenekli çocuklar üzerinde çeşitli etkileri 
olduğu görülmektedir. Aileler çocuklarının özel yeteneklerini destekleyen en büyük halka 
varsayılırken bazı ebeveynlerin aşırı ihmalkâr ya da koruyucu tutumları çocukların gelişiminde 
etkili olmaktadır. Bu anlamda çocuğun ilgi ve gereksinimlerine doğru yanıt verebilen, baskıcı 
ve otoriter ebeveyn tutumunun kullanılmadığı, demokratik ve destekleyici tutuma sahip, 
çocuğuna sağlıklı rehberlik yapabilen ebeveynlerin var olması üstün yetenekli çocuk açısından 
daha huzurlu yaşam ve olumlu duyguların kilidini açan bir anahtar olacaktır. Derlemedeki 
çalışmalar ilköğretim çağındaki ve beraberinde okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli 
çocukların hayatlarının şekillenmesinde ana baba tutumlarının önemli olduğunu 
göstermektedir. Bu araştırmada da üstün yetenekli çocuğun tanımı yapılmış, okul öncesi 
dönemdeki üstün yetenekli çocuklar ve bu çocukların ailelerine yönelik son yıllarda Türkiye’de 
ve Dünya’da yapılan çalışma sonuçlarına yer verilerek anne baba tutumları ve beklentileri 
literatür destekli olarak tartışılmış, anne babalara ve eğitimcilere yaklaşım ve tutumlar hakkında 
çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Üstün yetenek, ebeveyn tutumu, aile, erken çocukluk, çocuk.
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ABSTRACT

"An individual who performs at a high level compared to his peers in intelligence, creativity, 
art, sports, leadership capacity or special academic fields" is defined as a gifted individual. 
Renzulli (1986) refers to superior talent as the special power displayed in a particular field. The 
importance of families becomes apparent when it comes to children with special talents, their 
education and their lives. As a matter of fact, the nature of the relationship between gifted 
individuals and their families has an important function in adapting to life and adapting 
healthily. Because the first community where the child says hello to the world is his parents. It 
is thought that family attitudes have an undeniable place in all areas of development and life of 
the child. It is known that healthy family relationships are formed, parenting roles are done 
correctly and healthyly, and there is a healthy development in all aspects in conditions where 
parents can understand their children and children can understand their parents. When it comes 
to gifted children, it is thought that child development should be approached more carefully. 
The family is expected to support their child with a more sensitive attitude and engage in 
upbringing behavior. It is seen from the researches that different family attitudes have various 
effects on gifted children. While parents are assumed to be the largest public to support their 
children's special abilities, the extremely negligent or protective attitudes of some parents are 
influential in the development of children. In this sense, the presence of parents who can 
respond correctly to the child's interests and needs, where repressive and authoritarian parental 
attitudes are not used, who have a democratic and supportive attitude, who can provide healthy 
guidance to their child, will be a key that unlocks a more peaceful life and positive emotions 
for the gifted child. Studies in the review show that parental attitudes are important in shaping 
the lives of gifted children of primary age and with it in preschool. In this research, the definition 
of gifted children, gifted children in preschool period and their families have been discussed in 
turkey and around the world in recent years, parents' attitudes and expectations have been 
discussed with literature support and various suggestions about approaches and attitudes to 
parents and educators have been presented.

Keywords: Superior ability, parental attitude, family, early childhood, child.

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 170 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



GİRİŞ

“Bir çocuğun eğitimi doğumundan 20 yıl önce başlar.” Çin atasözünde de anlatılmak istendiği 
gibi bir çocuğun her boyutuyla yetiştirilmesinde hiç kuşkusuz en büyük rol, aileye düşmektedir. 
Çocukların sağlıklı bir aile ortamında bulunduğunda olumlu beceriler kazandığı görülmektedir. 
Davranış problemleri ya da yaşamın herhangi bir sürecinde ortaya çıkan bozulmaların da 
sağlıksız aile ortamlarından temel oluşturduğu bilinmektedir. Bu sebeple hem toplumu hem 
çocuğu inşa eden ailenin, yani; ana-babanın tutumlarının uzun süreli etkilerinden bahsetmek 
mümkündür. Üstün yetenekli çocuğa karşı ailelerin tutumu da çocuğun bireysel ve sosyal olarak 
etkilenmesine olumlu ya da olumsuz edimler kazanmasına sebebiyet vermektedir. Aile çocuğun 
hayatta tanıştığı ilk bireylerin olduğu bir kurumdur. Yaşantılarını doğumla beraber refleksler, 
taklitler ve daha sonra öğrenmeler üzerine dizayn eden çocuk için yetiştirilme tarzının büyük 
bir etkisi olduğu unutulmamalıdır. Tüm yönleri ile desteklenen, düşüncelerine değer verilen ve 
yaşamsal fonksiyonları için imkanlar sağlanan çocukla, düşünceleri ve fikirleri görmezden 
gelinen, ihmal edilen ya da özgür bırakılmayan çocuğun sonraki yaşantıları bir olmayacaktır. 
Üstün yetenekli çocuklar için de aynı durum geçerli olmaktadır. Üstün yetenekli bireyin yüksek 
motivasyon, yüksek yetenek ve yaratıcılığa sahip birey olduğu ifade edilmekte (Renzulli, 1978) 
ve bu alanlardaki herhangi bir yanlış tutumun onlar için zedeleyici etkileri olabileceği ifade 
edilmektedir. Üstün yetenekli çocuklar sadece yüksek zekâ puanına sahip çocuklar olmamakta, 
aynı zamanda özel bir alana ilgili, yaratıcılık ve sanat alanlarında oldukça etkin, liderlik 
yönünden yaşıtlarına göre yüksek performans gösteren çocuklar olarak da tanımlanmaktadır. 
Bu sebepten özel bir eğitim almaları, gerekli hizmet ve desteğe ihtiyaçlarının olduğu 
belirtilmektedir (BİLSEM Yön., 2007). Bu bağlamda üstün yetenekli çocuğa sahip ailelerin, 
üstün yetenek hakkındaki farkındalıkları, bilgi düzeyleri, üstün yeteneğe ve en önemli 
çocuklarına bakış stillerinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü normal gelişim 
gösteren çocuklar gibi özel durumları nedeniyle üstün yetenekli çocukların da ailelerinin 
tutumlarının onların gerekli hizmetleri alabilmesi, sağlıkla yetişebilmesi ve kendini 
gerçekleştirebilmesi için yordayıcı bir etkisi bulunmaktadır. 

Bu açıdan üstün yetenekli çocukların gelişimsel özellikleri iyi takip edilmeli, bilhassa 
çevresindeki bireyler onların gelişimi için uygun tutumları dikkatle sağlamalıdır. Üstün 
yetenekli çocuğun ilk bakım vereni niteliğindeki ailelerin çocuklarına karşı davranış, tutum ve 
beklentilerini gelişim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görmek gerekmektedir.

Ailenin, çocuğun hayatı üzerindeki tesiri doğumdan da öncesini kapsamakta, doğum, doğum 
sonrası dahil olmak üzere bu etki tüm hayata yayılmaktadır. Her birey beraberinde getirdiği 
potansiyel ile hayata gözlerini açmaktadır. Bu potansiyelin çocuk tarafından daha etkili 
sergilenebilmesi için kritik öneme sahip ilk çevrenin, ana-babalar yani aile olduğu 
görülmektedir (Afat, 2013). Başka bir deyişle çocuğun gelişimi, ailenin ve sağlanan sosyal 
etkileşim neticesinde sürdürülmektedir. Çocuğun her alanda bakımı ve gelişimi için 
yakınlarının hayati bir değeri bulunmaktadır (Upshur, 1991). Çocuğun çevresindekilerin, onu 
yetiştirme tarzı da psikososyal, zihinsel, bilişsel ve fiziksel başta olmak üzere gelişim alanlarını 
etkilemektedir. Senemoğlu (2003) da sevgi ve saygının yer aldığı aile ortamlarında büyüyen 
çocukların her gelişim alanı desteklenmekteyken, olumsuz koşullara sahip huzursuz ve 
çekişmeli ortamlarda büyüyen çocuğun gelişiminin sekteye uğrayabileceğini belirtmiştir. 
Dolayısıyla her çocuğun potansiyelini ortaya koyabilmesi için sadece sağlık, beslenme 
ihtiyaçlarının yanı sıra sevgi ihtiyacının da karşılayabileceği sosyal ortamların var olması 
gerekmektedir. Tüm bu gereksinimlerin temini çocuğun gelecekteki yaşantısının ana 
malzemeleri olmaktadır (Afat, 2013). 

Çocukluğun ilk kısmını oluşturan bebeklik ve okul öncesi çağında kritik bir dönem söz 
konusudur. Çocuk gelişimi uzmanları ve alana katkısı bulunan kuramcılar (Freud, Erikson) 
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kritik dönemlerde elde edilen deneyimlerin ve geçirilen yaşantıların, hayatın geri kalanının 
büyük bir kısmını şekillendireceğini ifade etmektedirler. Öyle ki, Bloom’ a göre bireyin bilişsel 
gelişiminin yarısı 4 yaşına kadar tamamlanmaktadır. Bu sebeple bu kadar değerli kabul edilen 
bu çağda ve çocukluk döneminde çocuklara tam bir rehberlik sağlanması, davranış 
yaşantılarının pekiştirilmesi önerilmektedir (Poyraz ve Dere, 2003). Aktarılan bilgilere paralel 
olarak, normal gelişim gösteren çocuklar gibi, üstün yetenekli çocuğun ailesi de kritik 
dönemlerin ve önemli rollerinin farkında olmalıdır (Bloom & Sosniak, 1981). Ailelerin 
böylesine kilit bir rolü bulunurken, asenkronik gelişim gösteren ve yüksek bilişsel aktivasyona 
sahip çocuğa sahip olmak bazı ailelerin kaygı duymalarına sebep olmaktadır. Ayrıca ana baba 
arasındaki düşünsel ayrım üstün yetenekli çocuk için karmaşık ve tutarsız anlaşılmalara sebep 
olmaktadır. Son dönem çalışmalarında bakıldığında ebeveynin çocuğu etkilemesinden daha 
çok, çocuk ve ebeveynin karşılıklı olarak birbirini etkilediği görülmektedir (Afat, 2013).

Anne-baba arasındaki ilişkinin tutarlı ve sağlıklı olması çocuk için faydalı olmaktadır. Ana-
baba iletişimi ve ayrı olarak hem anne hem de babayla çocuğun sağlıklı iletişimi, aile üyelerinin 
her birine olumlu olarak yansımaktadır. Bu çerçevede ebeveynlerin çocukları ile sağlıklı 
iletişimin temelinde; sevgi ve saygıyla rehberlik ettikleri, çocuğun kendine ve ailesine karşı 
güvenli duygularla müdahil olduğu, çocuğa karşı duyarlı, işbirlikçi, paylaşımcı ve her koşulda 
kabul eden ve kucaklayan bir ortam gerekliliği aranmaktadır (Yaşar, Aral, & Kandır, 2003). 
Ailenin her bir üyesinin birbirini bu denli etkileme gücü, küçük bir sistem olan ailenin yanı sıra 
büyük sistemleri de etkileyebilmektedir (Minuchin 1976; Bekman 1998). 

Yüksek potansiyel ve kendine özgü beceri ve yeteneklerle dünyaya gelen üstün yetenekli 
çocuklar için ailenin yadsınamaz bir yeri vardır. Normal gelişim gösteren çocuklar gibi üstün 
yetenekli çocuklar da kendi gelişimlerini en iyi ifade edebilecekleri çevre ve aile ortamı 
içerisinde yer almalıdırlar. Okul Öncesi Eğitim Programı’nda (2016), bütün çocukların biricik 
olduğu ifade edilmiş ve sağlıklı büyüyebilmesi, gelişebilmesi, öğrenmede etkili adımlar 
atabilmesi adına; elverişli ortam, nitelikli yaşantılar ve bağımsızlık desteğine değinilmiş, bunun 
sadece sağlıklı bir aile ortamında gerçekleşeceği belirtilmiştir. 

Üstün yetenekli çocukların ailelerinin çocukları hakkında düşüncelerine bakıldığında farklı 
duygu durumları görülmektedir. Bazı aileler, çocuğu üstün yetenekli olduğu için kendini 
“şanslı/ödüllendirilmiş” hissetmekte, bazı aileler ise kendilerini stres altında görüp sosyal ve 
duygusal açılardan farklı yükümlülükler altında hissetmektedir (Karakuş, 2010).  Moon (2004), 
bu durumu hem keyif verici hem de zorluk yaratan bir olay olarak tanımlamıştır. Çalışkan 
(2017) çalışmasında üstün yetenekli çocuğun, sosyal ve duygusal tüm gelişiminin aile 
tarafından şekillendiğini söyleyip, ana babaların bu bakımdan edindikleri tutumlarla hem rehber 
hem de engelleyici role sahip olabileceklerini belirtmiştir.

Bu alandaki uzmanlar üstün yetenekli çocuğun gelişiminde sağlıklı aile ilişkisi ve ebeveyn 
çocuk bağının önemine değinmektedirler (Fornia ve Frame, 2001). Yıldırım (2012) 
çalışmasında üstün yetenekli çocuğa sahip ailelerin, normal gelişim gösteren çocuğa sahip
oranla daha çok bağlılık gösterdiklerini ifade etmiştir. Çalışkan (2017) üstün yetenekli 
çocuklara sahip ailelerin çeşitli fonksiyonlarını değerlendiği çalışmasında, bağlılık maddesi ve
üstün yetenekli çocuklar arasında daha kuvvetli bir bağ bulmuştur. Bu bağlılığın getirisi olarak 
bazı aileler büyük sorumluluk altında hissetmektedirler (Köksal Konik, 2014). Bununla beraber 
karşılaşılan ve “güçlük” olarak hissedilen yetiştirme konusunda yardımsız ya da yalnız hisseden 
aileler olabilmektedir. Dolayısıyla bu görüşlerin üstün yetenekli çocuğa yönelik bazı görüşlerin 
oluşmasında temel gösterilmiş, sağlıklı bir gelişim desteği adına ailenin çocuğun ilk öğretmeni 
olarak onu iyi gözlemlemesi gerektiği belirtilmiştir (Dağlıoğlu ve Alemdar, 2010). 
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Dwairy (2004), yetenekli bireylerin anne-babalarının ebeveynlik stillerinin incelendiği bir 
çalışmada üstün yetenekli ergenlerin anne babalarının, üstün yetenekli olmayan ergenlerin anne 
babalarından daha otoriter tutuma sahip bulmuştur. Bunun altında yatan sebepleri
incelendiğinde üstün yetenekli ergenlerin tutumlarının üstün yetenekli olmayanlardan daha 
olumlu olduğu ve benlik saygılarının daha üst düzeyde olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 
ailelerin bu durumlara göre tutumlarının şekillendiği belirtilmiştir. Bir başka çalışmada yüksek 
zekaya sahip çocukların, daha iyi eğitim düzeyine sahip ailelerin çocukları olduklarına 
rastlanılmıştır (Vu, 2011). Benzer şekilde, Öner (1984) çalışmasında ebeveynlerin eğitim 
düzeylerinin çocuk yetiştirme tutumlarına etkisini araştırmış, eğitimli olmanın, sosyo-
ekonomik düzeyden daha çok -çocuk yetiştirme tutumuna- etkili olduğunu ifade etmiştir. 
Dolayısıyla ebeveynlerin üstün yetenekli çocukların gelecekleri noktasında etkili bir güce sahip 
olduğu düşünüldüğünde, çocuk yetiştirme tutumlarının iyi analiz edilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizdeki çalışmalar incelendiğinde özellikle okul öncesi dönemindeki üstün yetenekli 
çocuklar ve aile tutumlarına dair çalışmalar oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Genel olarak 
üstün yetenekli bireyler ve aile tutumları ele alınmış ve bazı aile tutumlarıyla karşılaşılmıştır. 
Ebeveyn stilleri birçok çalışmacı tarafından farklı olarak sınıflandırılmıştır. Türkiye’deki 
çalışmalarda kullanılan ebeveyn stil sınıflamaları takip eden cümlelerde açıklanmaktadır; Afat 
(2013) farklı ebeveynlik stillerini ele aldığı çalışmasında; demokratik aile tutumu, otoriter aile 
tutumu, izin verici aile tutumu ve aşırı koruyucu aile tutumu bağlamında çalışmasını 
şekillendirmiş, Karakuş (2000), üstün yetenekli olan ve olmayan ergenlerin algıladıkları anne 
baba tutumlarını değerlendiği çalışmasında; aşırı koruyucu, demokratik, baskı ve cezalandırıcı 
ve tutarsız ana baba tutumlarını temel almıştır. Deniz (2019)’da okul öncesi düzeydeki üstün 
yetenekli olan ve olmayan çocukların sosyal becerileri ve aile tutumları arasındaki ilişkiyi 
incelediği çalışmasında, baskıcı-otoriter tutum, izin verici-gevşek hoşgörülü tutum, dengesiz-
kararsız tutum, koruyucu tutum, ilgisiz-kayıtsız tutum ve demokratik-hoşgörülü-destekleyici 
tutumlara değinmiştir. Görüldüğü üzere temel olarak Baumrind (1966) tarafından 
sınıflandırılan demokratik, otoriter ve izin verici anne baba tutumlarının üstün yetenekli 
çocukların yetiştirilirken kullanıldığı görülmektedir. Bu tutumlara ek olarak ele alınan aşırı 
koruyucu ebeveyn stilinden söz edilmektedir. Bu tutumun daha çok erkek hegemonyasının 
hâkim olduğu geleneksel toplumlarda etkin olduğu ifade edilmektedir. Üstün yeteneklilikle 
ebeveyn davranışlarını incelerken ülkemizde de görülen 4’lü (demokratik-koruyucu-otoriter-
izin verici) tutumun varlığının kültürümüze dair yansımalar sonucunda şekillendiği 
belirtilmektedir (Levy 1931; Demir 2008). Ailelerin ebeveynlik tutumları çeşitli araştırmacılar 
tarafından açıklanmaktadır. Üstün yetenekli çocukların da ebeveynlerinin tutumları yaşamsal 
öneme sahip olduğundan bu tutumlara dair fikir sahibi olmak gerekmektedir. Aşağıda ortak 
düşünsel noktaları olan ebeveyn stilleri kısaca açıklanmaktadır.

Demokratik/Destekleyici Ebeveyn Tutumu:

Kuzgun (1991), demokratik görüşü benimsemiş ebeveynlerin çocuklarına karşı daha ilgili ve 
sevecen olduklarını belirtmiştir. Saygılı olan ve çocuklarına karşı duyarlı olan bu ebeveynler 
de çocuklarından kurallara uymalarını ve olgun davranışlar sergilemesini beklemektedirler. Bu 
tutumla yetişen çocuğun, bireysel olarak hayatını idame ettirebilen özgür bir birey olduğu 
düşünülmektedir. 

Gelişime önemli yansıması olarak demokratik tutumla büyüyen çocuğun, üst düzey güven 
duygusu, fikirlerini ifade edebilme, sorumluluk, arkadaş canlısı olma, yüksek akademik 
başarının yanı sıra sosyal açıdan da uyumlu olmak yeteneği ve yaratıcılık yönlerinden pozitif 
olarak desteklendiği ifade edilmektedir. Sürekli keşfeden ve deneme yanılma ile öğrenilmesine 
fırsat tanınan çocuklar demokratik açıdan desteklenen çocuklar olmuşlardır (Mednnus ve 
Johnson, 1962).
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Çocuğa karşı gösterilen hoşgörü, kendine güveni destekleyen bireylerin oluşması için elzem 
bulunmaktadır. Çocukların oluşturulan bu olumlu duygu ve beceri desteği ve güvenli ortamla 
birlikte sağlıklı benlik gelişimi sağlandığı bilinmektedir (Erzeybek, 2015). Öyle ki, Tuzcuoğlu 
(1998) da demokratik ailede yetişen çocuğun belirlenmiş kuralları bildiği için neyi ne zaman 
yapacağını bildiğini dolayısıyla nedensizce kimseye bağlı kalmadan sebep-sonuç ilişkisi 
kurarak olaylara bakabildiğini belirtmektedir. 

Otoriter/Baskıcı Cezalandırıcı Ebeveyn Tutumu:

Bu tutuma sahip anne babalar çocuklarının koşulsuz olarak kurallarına uymalarını 
beklemektedirler dolayısıyla itaatkâr olmaya yönelik baskın bir bakış açısı vardır. Otoriter 
tutumla yetiştirilen çocuklar ve sergiledikleri tutum ve davranışlar incelendiğinde; 
düşüncelerini rahatça ifade edememe, güven sorunları, farklı boyutlarda kaygı, içe kapanıklık-
sineye çekilme görülmektedir. Otoritenin kaybolduğu durumlarda ise kurallara aykırı 
davranışların sergilendiği görülmektedir. Kuzgun (1991) da benzer bir ifadeyle bu hali, otoriter 
tutumla çocukların içselleştirmiş davranışlarından dolayı, kendinden güçlülere karşı itaat, 
güçsüzlere karşı saldırı davranışlarının oluşmasında etken olarak göstermiştir. Çocuk açısından 
otoriter ebeveyne karşı direnç, depresyon, öfke oluşmakta bastırılmış sert tutum çocuk için 
düşük benlik imajı yaratmaktadır. Bu sebepten otoriter tutuma sahip bir aile yetişen bireyin 
davranışsal problemlere sahip olabileceği belirtilmektedir (Dwairy, 2004).

Otoriter ve aşırı koruyucu tutuma sahip olan ebeveynlerin çocukları sürekli olarak 
kendilerinden üstün kişilerle kıyaslandıkları için kendilerini kısıtlı hissetmektedirler. İnsancıl 
kuram için de bu durum insanların en temel gereksinimlerinden biri olan olumlu benlik ve saygı 
ihtiyacının zedelenmesi anlamına gelmektedir. Yapılan bir çalışmada bu olumsuz yönlerin 
oluşmasında kusurlu anne baba tutumlarının büyük bir rolü olduğu görülmektedir (Horney; 
Geçten 1982).

Yavuzer (2011), bu tip aile tutumuyla yetişen çocukların her güçlük yaratan olayda 
ağlayabileceklerini ve aşağılık duygusu geliştirebileceklerini belirtmiştir. Bu durum da 
çocukların sürekli olarak dışsal bir denetime gerek duymalarına ve kendi kararlarını verirken 
zorluk yaşamalarına sebep olmaktadır. 

Tuzcuoğlu (1998), bu tutumla denk düşen çocuğun kimi zaman açıkça terk edildiğini, başka bir 
yere gönderildiğini ya da direk cezalandırıldığını belirtmiştir. Hatta diğer akranları ile 
kıyaslanabilen çocuk fiziksel olarak olduğu gibi sosyo duygusal açıdan da cezalandırılmaktadır.

İlgisiz/İhmalkâr Ebeveyn Tutumu:

İlgisiz ya da ihmalkâr anne babalar, çocuklarına karşı en az sevgi gösteren ebeveynler olarak 
nitelendirilmektedir. Bu çocuklar, psikolojik olarak reddedilme duygusu yaşamaktadırlar 
(Kuzgun, 1972). Aile sanki çocuğun davranışlarından habersiz gibi görülmekte (Afat 2013), 
çocukları için sorumluluk almak, keyiflerinden ödün vermekle eş değer olarak hissedilmektedir 
(Deniz 2019). 

İhmalkâr ebeveynler çocuklarının ihtiyaçlarından bir haber olarak nitelendirilmekte, ilgi ve 
gereksinimlerine doyumsal karşılık verememektedirler. Ailenin ihmal davranışının kasten ya 
da bilmeden oluşmasının yanı sıra bu şekilde yetişen çocukların hayatta yalnız kaldıkları, 
kontrol becerilerinden yoksun olabildikleri belirtilmektedir. Hayatta yalnız kalmak çocuk 
açısından büyük bir yoksunluğa sebep olmaktadır zira ailesinin dışında arkadaşları tarafından 
dışlanan çocuklar ilgisiz ana baların çocukları olmaktadır (Erkan, 2013).
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İzin Verici-Gevşek ve Aşırı Hoşgörülü Ebeveyn Tutumu:

Bu aile ortamında yetişen çocuklara istedikleri her şey için verilen her “onay” ile denetlenme 
mekanizmaları sarsılır. Akabinde sağlıklı kuralların oluşması için gerekli aile ortamının 
kurulması zorlaşabilir. Nitekim ebeveynler de kimi zaman çocuğunu denetlemektense 
“çocuğum ne istiyorsa yapsın” fikriyle; televizyon izleme, oyun oynama gibi durumlarda her 
türlü kararı çocuğa bırakırlar. Çocuk okul gibi herhangi bir kurum ve akranlarla tanışmadıkça
bu durum aile için problem oluşturmamaktadır. Ancak bu tutumla yetişen çocuk isteklerinin 
karşılanmadığını ve “hayır” la karşılaştığında uyum sağlamakta zorluk yaşadığı için 
saldırganlık davranışları sergilemektedir (Dörtlüoğlu, 2009). 

Ailenin çocuk üzerindeki denetimsizliği çocuğun davranışlarını kontrol edememesine de yol 
açmaktadır. İstenenlerin koşulsuz karşılanması çocuğun ileriki hayatında bencil bir birey 
olmasına yol açmaktadır (Erkan, 2013).

İzin verici ebeveyn tutumuna sahip ailelerin çocuklarına yönelik beklentilerinin düşük olduğu 
görülmektedir. Verilen bilgilere paralel olarak Afat (2013) da bu tutumla yetişen çocukların 
düşük özgüven ve sosyal yeti, yüksek düzeyde de sorumluluktan kaçan ve egosantrizmin 
etkisinde olan çocuklar olduklarını belirtmiştir. 

Aşırı Koruyucu Ebeveyn Tutumu:

Daha önce de belirtildiği gibi bu tutum daha çok geleneksel bakış açısının yaygın olduğu 
toplumlarda görülmektedir (Levy 1931; Demir 2008). Bu tutumun temelinde aile-çocuk 
ilişkisinden önce anne-çocuk ilişkisinin yer aldığı düşünülmektedir. Öyle ki, anne çocuğuna 
karşı aşırı koruyucu bir tutumla yaklaşır, her işini kendisi yapar, temel ihtiyaçlarını dahi anne 
karşılar bu durumda çocuk için kendini gerçekleştirip özgür olacağı bir yer kalmaz. Dolayısıyla 
aşırı koruyucu tutumla yetişen çocuğun zaten elinde olması gereken fırsatları, bir şekilde ondan 
alınmış olur. Sonuç olarak bu fırsatların sağlanmamasıyla birlikte birey bağımlı hale gelmekte, 
benlik bütünlüğü zarara uğramaktadır (Dörtlüoğlu, 2009; Yavuzer, 2011).

Bu tutumdaki ebeveynler çocukları ile olması gerekenden çok daha fazla ilgilenmektedir. Bu 
çocuğun kontrol edilmesine sebep olacak kadar etkili davranışları içermektedir. Her ihtiyacı 
ailesi tarafından karşılanan çocuğun kendi başına bir şey yapmaktan çekindiği ve sürekli olarak 
onay alma ihtiyacı içinde olduğu belirtilmektedir (Deniz, 2019). 

Bu tutuma sahip çocuklar “olgunlaşmamış çocuklar” olarak da isimlendirilmiştir çünkü ne 
kendileri ne de çevrelerindekiler hakkında yeterli iç görüye sahip olmadıkları ifade edilmiştir 
(Kuzgun, 1991; Yavuzer, 2011).

Aşırı koruyucu ebeveynler üstün yetenekli çocuklarının üzerine çok düşmekte, onlardan 
normalden daha fazla akademik başarı beklemektedirler. Bu durum cinsiyetler arasında dahi 
farklılık göstermektedir. Bayrı ve Özdemir (2022), çalışmalarında üstün yetenekli kız 
çocukların erkek çocuklardan daha kırılgan yapıya sahip oldukları; daha hassas, daha tepkisel 
olup ve psikolojik olarak daha az dayanıklı oldukları bulgularını paylaşmışlardır. Görüldüğü 
üzere bu hassasiyette olan çocukların anne ve babalarının onlardan akademik başarı gibi üstün 
görevleri dikte ederek beklemeleri olumsuz etki teşkil edebilmektedir. 

Ayrıca bahsedilen ebeveyn tutumlarının yanında bağımsız ve tutarsız anne baba davranışları da 
çocuk için ikilemlere sebebiyet vermektedir. Öyle ki; annenin bir olaya aşırı otoriter tutumu ve 
babanın aynı olay için izin verici tutumu çocuk açısından huzursuzluğun yaratılmasına sebeptir 
(Bolattekin, 2014). Çocuk için önemli model olan yetişkinlerin aynı anda hem olumlu hem 
olumsuz tavrı, çocuk için çatışmaların kaynağı olmaktadır. Bu tutumla yetişen çocuğun kendi 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 175 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



yaşantısında da dengesiz ve tutarsız davranışlar sergilediği belirtilmektedir (Yavuzer, 2011; 
Yörükoğlu, 2010)

Görüldüğü üzere ebeveyn tutumlarının çocuk için her alanda etkileri mevcuttur. Hem günlük
hayatı hem de gelecek yaşantıları ailesinin tutumuyla beraber şekillenmektedir. Bu bakımdan 
üstün yetenekli çocuklar ve aile tutumlarının yer aldığı literatür çalışmalarını incelemek, 
ailelerinin yetiştirme stillerinin Üstün yetenekli çocuk üzerindeki etkilerini görmek açısından 
önemli olacaktır. 

Üstün yetenekli çocuklar da aile tutumlarına bağlı olarak yaşamlarında önemli yükselmeler ve 
düşüşler yaşayabilmektedir. Her şey ailenin çocuğunu nasıl tanımladığına ve hangi açıdan 
kendi rolünü üstlendiğine bağlı olmaktadır. Özellikle üstün yeteneklilik söz konusu olduğunda 
öncelikle çocuklarını iyi tanımaları gerekmektedir. 

Dağlıoğlu ve Alemdar (2010) çalışmalarında; ailelerin çocuklarını iyi tanımaları için öncelikle 
üstün yetenek hakkında bilgilerinin olup olmadığının farkına varılması gerektiğini 
belirtmişlerdir. Dolayısıyla çocuklarının erken gelişmişlik ve belli bir alanda üst düzey 
yetkinliğe sahip olduğunu fark edebilen ana babalarla farkında olmayan ana baların çocuğa 
bakışı ve tutumları farklılaşmaktadır. 

Ailelerin çocuklarını kendileri açısından en uygun yollarla yetiştirmeleri sağlıklı gelişimin 
öncüsü olmaktadır (Dağlıoğlu, 2005). Bu sebeple unutulmaması gereken nokta, üstün yetenekli 
çocukların hızla artan gelişim ve özel ihtiyaçlarına aynı oranla cevap verebilen ebeveynlerin 
varlığının eksilmemesidir. Nitekim Öztabak (2018), özel yetenekli çocukların ailelerine 
verilecek rehberlik hizmetlerinin çocuklarına kullanacakları tutumda etkili olacağını 
belirtmiştir. 

Neihart (1999), aile başta olmak üzere çocuğun çevresindeki bireylerin onun ilgi ve 
ihtiyaçlarına cevap verebildikleri takdirde onun gelişimine katkı sağlayabileceğini belirtmiştir. 

Renzulli (1978), üstün yeteneklilikten bahsetmek için üst düzey yeteneğin yanı sıra motivasyon 
ve sabrın da gerekli olduğunu belirtir. Aynı zamanda salt çocuklar değil yetişkinler tarafından 
da bu tanımın şekillendiği görülmektedir. Örneğin yetişkinler üstün yeteneğe, “gerçek ve üst 
düzey başarı” olarak bakarken çocuklar “yetenek” olarak bakmaktadır. Aile ilişkileri ve üstün 
yetenekli çocuğa yansımalarına değinen Renzulli; üstün yetenekli çocuğun anlaşılmadığını 
hissettiği zaman sosyo-duygusal bozulma yaşadıklarını ifade etmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında ailenin zekayı, akademik başarıyı çocuklarına verdikleri sevginin
almalarının çocuklarına verebildikleri değerin gölgelenmesinden başka bir şeye yol açmayacağı 
düşünülmektedir ki Freeman’ın (2000) yaptığı bir çalışmada yüksek zekâ düzeyine sahip 
çocukların, olumlu aile ortamlarıyla arasında pozitif anlamda ilişki saptanmıştır. Yapılan 
boylamsal çalışmalar neticesinde üstün yetenekli çocuğun destekleyici ebeveynlerle bir arada 
olması başarıyla ilişkili görülmüştür. Aynı zamanda ebeveyn-çocuk arasındaki ilişki çocuğun 
güvende hissetmesi için önemli bulunmaktadır. Üstün yetenekli çocukların yaşadıkları sosyo 
duygusal problemlerin temelinde güvensizliğin de yer aldığı düşünülürse, Freeman’ın 
çalışmasının bulgularının önemli olduğu görülmektedir.

Benzer fikirlerle, üstün zekalı çocuklarda akademik başarıdan daha önemli olarak güven 
duygusu, öz-kontrol, kimliğini anlamak ve destekleyici aile tutumlarının inkâr edilemez bir rolü 
bulunmaktadır (Camphell, 2007).  

Demokratik tutumla yetişen üstün yetenekli çocukların, geliştirdiği olumlu özelliklerin tam 
tersine, çocuğun sadece gerekli görülen davranışları sergilediğinde kabul edildiği, sevginin 
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sadece takdir edilirken kullanıldığı, çocuğun kendi hakkında düşüncelerini yansıtamadığı aile 
ortamlarında da benlik ve “ideal benliğin” en düşük düzeyde olduğu saptanmıştır (Abacı, 1986).

Ailelerin, üstün yetenekli çocuğunu ne kadar tanıdığına örnek olabilecek bir çalışma Ihlamur 
(2017) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada üstün yetenekli çocuğa sahip ailelere dair danışma 
hizmetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ailelerse en çok “çocuklarının hassas olmaları, 
öfkelenmeleri, tepkilerini kestirememeleri, nasıl destek olunacağını bilmemeleri, mutsuz 
olmasından korkmaları, kendilerinin öfkelenmeleri ve her işe koşan olmaktan dolayı çok 
sorumluluk aldıkları” için danışma hizmeti talep ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan da 
hareketle ailenin çocuğu çocuğun da aileyi etkilediği ifade edilmektedir. Dolayısıyla sağlıklı 
bir aile tutumu oluşması adına, aile hizmetlerine de yer verilmesi gerektiği düşünülmelidir.  

Çağlar (2004), üstün yetenekli çocukların her ilgi ve gereksinimine cevap verebilse dahi çocuk 
yetiştirme konusunda sorunlar yaşayabilen aileler olduğunu belirtmektedir. Alandaki bazı 
araştırmalarda akademik alanda başarısızlık gösteren bazı üstün yetenekli çocukların arka 
planında, onlardan aşırı beklenti içerinde olan ebeveynlerin yer aldığı görülmektedir. Öyle ki 
çalışmasından özetle, aşırı beklenti tutumuyla yanaşan ana babaların üstün yetenekli çocuğun 
kaygı düzeyini üst seviyelere çıkarttığı görülmektedir. 

Dağlıoğlu ve Alemdar (2010) öğrenmenin etkili gerçekleşmesi için “taklit etme ve 
benzememeye çalışma” tabirini kullanmışlardır. Açıklamak gerekirse; eğer ebeveynler 
çocuklarının tasvip etmedikleri bir davranışı sergilemelerini istemiyorlarsa, çocuklarının 
güven, sevgi ve saygı bağını zedeleyici davranışlar sergilememelidirler. Bilhassa, erken 
çocukluk döneminde üstün yetenekli çocuğuna doğru rol model olan ebeveynlerin, kendi 
cinsiyetinden bir rehber fırsatı olma şansı olacağı belirtilmektedir.

Symonds (1938), baskıcı tutuma sahip ebeveynlerin uyguladıkları aşırı otorite ile çocuklarından 
boyun eğmelerini beklediklerini, onları dinlemediklerini ve yersiz eleştirdiklerini belirtmiştir. 
Uysal konumdaki anne babaların ise çocuğa gerekli denetimi sağlamadıkları ve kendi haline 
bıraktıkları, disiplinden uzakta tutum sergiledikleri görülmektedir (Medinnus ve Johnson, 
1962). Böyle zıt kutuplu anne baba görüşlerinin, sağlıksız tutumların oluşmasında etken olduğu 
düşünülmektedir. Ancak literatür taramaları baskın ebeveynlerin çocuklarının bir gruba uyum 
sağlama düzeylerinin, uysal ve her duruma müsamaha gösteren ailelerin çocuklarından daha 
yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca uysal tutumla yetişen çocukların da otoriteye ve isyan 
etmeye daha meyilli oldukları, sorumsuz davranışlar sergiledikleri ve kendine güven duyguları 
yüksek olan bireyler oldukları aktarılmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi aile tutumlarının şekillenmesinde ebeveyn-çocuk etkileşimi 
yönlendirici etkiye sahiptir. Karakuş (2010), çalışmasında üstün yetenekli çocukların
ebeveynleri ile iletişimsizlik nedeniyle sorunlar yaşadığını belirtmektedir. Ailelere göre üstün 
yetenekli çocukları kendilerini beğenme, farklı olduklarını yansıtmaktan, akranları tarafından 
dışlanma, çevresindeki akran-kardeşler ile uyumsuzluk göstermesinden ötürü zorlanmaktadır. 
Dolayısıyla Karakuş (2010), ailelerin üstün yetenekli çocuğuna gerekli desteği sunamadığı ve 
zaman ayıramadığını belirtmiştir. 

Bu bilgilere ek olarak literatürde üstün yetenekli çocuklar ve ailelerin birbirlerine bağlı 
olduklarını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların birçoğunda ailelerin net olduğu 
ve kurallarla şekillenen tutumlara sahip aileler oldukları göze çarpmaktadır (Çalışkan, 2017).

Üstün yetenekli çocuklar kimi zaman yüksek sorumluluk duyguları neticesinde yetişkin rolüne 
geçebilmektedir. Bu sebeple aile içerisindeki rollerin sınırlarının iyi belirlenmesi ve özellikle 
üstün yetenekli çocuğa sahip ailelerin işlevsel açıdan tam yetkinlik göstermeleri 
beklenmektedir (Çalışkan, 2017). Ayrıca duygusal açıdan hassas olan ve tepkisel olarak daha 
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tetiklenmiş olan özel yetenekli çocukların aile ile etkileşim kurmaları gerekliliği onları bu ani 
duygulanımdan kurtarmak için bir yol olarak seçilmelidir. Nitekim Fonseca (2011) da iletişimin 
üstün yetenekli çocuk ve aile arasındaki etkileşim adına önemli bir yeri olduğundan 
bahsetmektedir.

Ülkemizde erken çocukluk dönemindeki üstün yetenekli çocuklar ve aile tutumları ile yapılan 
çalışmaların nadir olması, onları iyi tanımak ve destek sağlamanın önemini ortaya 
çıkarmaktadır. Literatürde Türkiye’deki üstün yetenekli çocukları ve ailelerini desteklemeye ve 
eğitimlerine yönelik eğitimlerin yetersiz olduğu belirtilmektedir (Akarsu, 2001; Ataman, 2004; 
Davaslıgil, 2004; Metin vd., 2007; Kurtulmuş, 2010; Saranlı ve Metin, 2014). Öyle ki üstün 
yeteneklere sahip çocukların aileleri, herhangi bir özel gereksinimi olan çocukların ailelerinden 
daha az destek alabildiğini belirtmektedir. 

Ülkemizde olduğu gibi yurtdışında da üstün yetenekli çocuklar ve ailelerinin belirli eğitim 
olanaklarına erişimleri sınırlı olmaktadır (Applebaum, 1998; Porter,2005).

DeVries ve Webb (2007), Fornia ve Frame (2001), Moon, Kelly ve Feldhusen (1997) Porter 
(2005) ve Silverman’ın da (1993) değindiği üzere üstün yetenekli çocuklar ve aileleri için 
oluşturulan eğitimler, onların yaşadıkları problemleri çözümlemelerine, ebeveynlik 
tutumlarının sağlıklı olarak yerine getirilmesine sağlam bir temel oluşturmaktadır.

Üstün yetenekli çocuklar genellikle ailelerinin ilk ya da tek çocukları olmaktadırlar (Coleman 
ve Cross, 2005). Bununla birlikte normal gelişim gösteren bir kardeşin varlığı, üstün yetenekli 
kardeş için kıskançlık davranışının oluşmasına sebep olmaktadır. Çünkü aile tutumlarından 
ötürü üstün yetenekli çocuk, normal gelişim gösteren kardeşini daha düşük seviyede 
görebilmektedir. Bu açıdan aileler özel yetenekli çocuğa karşın nasıl yaklaşacağını 
bilmelidirler. Sağlıklı kardeşlik ilişkileri oluşturmak ve üstün çocuğun da gerekli iyilik hali için 
ailelere destek eğitimleri verilmesinin altı bir kez daha çizilmelidir. Nitekim çocuğa yönelik 
etkili aile tutumuyla beraber kardeş kıskançlığının da önlenebileceği düşünülmektedir 
(Karakuş, 2010).

Afat (2013), çalışmayla üstün yetenekli çocuğa sahip olan ailelerin sergiledikleri ebeveynlik 
tutumları ile ve çocuklarının zekâ düzeyleri arsındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu bağlamda, 6 
yaşında 87 çocuk ve ailesinin tutumları incelenmiştir. Ebeveyn tutumları olarak demokratik, 
otoriter, aşırı korumacı, izin verici tutumlar ele alınmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında 
ailelerin tutumlarıyla çocuklarının zekâ düzeyleri arasında anlamlı bir bağ olduğunu 
bulunmuştur. Sonuçta üstün zekanın yordayıcısı olarak aşırı korumacı stilinin en büyük paya 
sahip olduğu görülmüştür. Aileler demokratik ve koruyucu tutumu benimserken, izin verici ve 
otoriter tutumu daha az sergilemektedirler.

Yağmurlu ve arkadaşlarının (2005) çalışmasında ebeveyn mizacının olumlu sosyal davranışlar
oluşturması üzerinde etkileri incelenmiş, bu bağlamda 151 Avusturyalı ve 50 Türk okul öncesi 
dönem çocuğu anneleriyle beraber yapılan çalışmada Avusturyalı annelerin olumlu sosyal 
davranışların yordayıcısı olarak şefkatli ve sabırlı davranışları, Türk annelerinse itaat 
davranışlarını gördüklerine ulaşılmıştır (Demir ve Şendil, 2008). Cornell & Grossberg, (1986) 
de yaptıkları araştırmalarında üstün yetenekli çocuğa sahip ailelerin, destekleyici ilişkiler ve
belirgin rollere sahip olduklarını, çocuk merkezli bir kültürle onlara destek sunduklarını 
belirtmişlerdir. Görüldüğü üzere üstün yetenekli çocuğa verilen değer farklı toplumlarla 
tutumların şekillenmesinde rol oynamaktadır.

Ayrıca, Yuen (2005) de yaptığı çalışmasında üstün yetenekli çocukların annelerinin, normal 
gelişim gösteren çocukların annelerinden daha korumacı yaklaşıma sahip olduklarını tespit 
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etmiştir. Bu duruma, annelerin çocuklarını stres sebebi olarak görmeleri ve akabinde aşırı 
koruyucu tutumun oluşmasında sebep olabileceği belirtilmişlerdir.

Alan yazında üstün yetenekli çocukların aile tutumları ve akranlarının ebeveyn tutumları 
arasındaki farklılık ve benzerliklere odaklanmış çalışmalar olduğu görülmektedir (Morawska 
ve Sanders, 2008; Rudasill ve arkadaşları, 2013; Yazdani ve Daryei, 2016). Bu çalışmaların 
sonuçlarına bakıldığında genellikle üstün yetenekli çocukların, ailelerinin tutumlarını 
demokratik ve destekleyici olarak tanımladıkları, akranlarınsa otoriter ve izin verici olarak 
nitelendirdiği görülmektedir. Yani üstün yetenekli çocuklar, ailelerini akranlarına oranla daha 
az otoriter olarak görmektedirler.

Yıldız (2018) çalışmasında üstün yetenekli bireyler ve akranlarının ebeveynlerinin tutumları ve 
yaşam kalitelerini incelemiştir. Anlatılan bilgilere paralel olarak, araştırma sonuçları 
incelendiğinde, üstün yetenekli çocukların ebeveynlerinin tutumlarının akranlarından daha 
demokratik olarak ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca demokratik tutuma sahip 
ailelerin çocuklarının yaşam kalitelerini daha elverişli hale getirdiği düşünülmektedir. O halde 
üstün yetenekli çocukların ailelerinin demokratik bir stil sahibi olmaları adına desteklenmeleri 
ve düzenli olarak izlenmeleri gerektiği düşünülmektedir. 

Üstün yetenekli çocukların olaylara dair farklı bakışları, akranlarından daha önce bazı konulara 
ilgi duymalarına sebep olmaktadır. Özel yeteneğe sahip çocukların ölüm, savaş, hastalık gibi 
spesifik konulara çok daha erken ilgi duymaya başlamakta, ebeveynlerine sürekli bu konularda 
sorular sormaktadırlar. Ebeveynin bu noktada yeterli cevap verebilme gücünün olmaması 
çocukların beklentilerinin karşılanması konusunda yetersizliklerin yaşanmasına sebebiyet 
verebilmektedir. Ebeveynin çocuk için sürekli destekleyici tutuma sahip olması, meraklarını 
gidermesi gerekirse çocukla beraber yeni bilgileri öğrenmesi bu yetersizliklerin ortadan 
kaldırılması için gerekli bulunmaktadır (Özbay, 2013).

Başka bir çalışmayla Diaz (1989), akademik başarısı düşük olan ve neredeyse sınıfta kalmak 
üzere olan çocukların ailelerinden az destek alan öğrenciler olduklarını belirtmiştir. Aynı 
şekilde araştırmada, anne-babanın sert tavrının ve tutarsız olmalarının da düşük okul başarısına 
sebep olduğu tespit edilmiştir. Eastman (1988) çocuklarının eğitimleri için destekleyici tutum 
benimsemiş ailelerde çocukların okul başarısının daha yüksek olduğunu ifade etmektedir. 
Benzer sonuçlara Felhusen ve Kroll’un (1985) çalışmasında denk gelmek mümkündür. Onlar 
da üstün yetenekli çocuklarının eğitimsel ihtiyaçlarına cevap veremeyen ebeveynleri tespit 
etmişlerdir ki bu çalışmada da üstün yetenekli çocukların sosyal ve entelektüel ihtiyaçlarından, 
eğitimsel fırsat koşullarının sağlanmasına değin ailenin tutumlarının etkileyici bir role sahip 
olduğu bulunmuştur. 

Akarsu, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nde (2018) üstün yeteneklilerin eğitimi 
ile karşılaşılan zorluklardan birinin de ailenin üstün yetenekli çocuklarının özelliklerini 
bilmemeleri, üstün yeteneklilikle başa çıkmada zorlanmak, uzman yardımına erişememek ve 
sahip olunan yanlış tutumlardan meydana geldiğini ifade etmiştir. 

Üstün yetenekli çocuk üzerinde ailenin önemli bir yeri olduğunu belirten Chessor ve Whitton 
(2008), ailenin problemleri çözme sisteminin, öğretmenlerin sunduğu problem çözme 
mekanizmalarından daha değerli olduğunu belirtmişlerdir. Öyle ki optimize edilmiş ev şartları 
ve özel bir eğitim programı, üstün yetenekli çocukların duygusal sorunlarını azaltmada önemli 
bulunmuştur.  Bu bağlamda mükemmeliyetçilik, stres, yalnızlık gibi sosyal duygusal 
problemlerle sık sık karşılaşan üstün yetenekli çocuklar için, ailenin destekleyici yönünün 
önemi vurgulanmış olmaktadır.
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Ailenin desteği her alanda ve her koşulda çocuğun etkilenmesine sebep olmaktadır. Heller ve 
Lengfelder, uluslararası matematik, fizik ve kimya olimpiyatlarında yer alan üstün yetenekli 
çocukların destekleyici tutuma sahip ailelerce yönlendirildiklerinde ve yeterli imkanlara sahip 
olduklarında daha rahat çalıştıklarını ve kendilerini ifade etmekte oldukça az sıkıntı 
yaşadıklarını ifade etmişlerdir (Aktaran; Hermann, 2011)

Araştırmalarda görüldüğü üzere aile tutumları neticesinde olumsuz olarak etkilenen üstün
yetenekli çocukların yine de en yüksek uyum becerileri ve hayat görüşleri ile en umut taşıyan 
grup olarak görüldüğü aktarılmaktadır. Anlatıldığı gibi ailenin üstün yetenekli çocuğunun 
potansiyelinden haberdar olması, ilgi ve gereksinimlerine sağladığı dönütler ve iyi bir 
yönlendirici, yol rehberi olması üstün yetenekli çocuk için sağlıkla desteklenmiş bir gelişimin 
sağlanmasında önemli güce sahip olacaktır. Bu sebeptendir ki çocukların içinde bulundukları 
toplumla, kültürle ve aile tutum ilişkilerine uygun programlarla desteklenmesi elzem 
bulunmuştur (Afat, 2013). 

Üstün yetenekli çocuğa sahip ailelere, bazı öneriler sunularak daha işlevsel biçimde ebeveyn 
tutumu sergileyebilecekleri düşünülmektedir. Aile işlevselliği ve üstün yetenekliliğin konu alan 
çalışmalar, çocukları birer birey olarak görmenin, onlarla birlikte zaman geçirmenin önemine 
değinilmiştir. Ayrıca çocuklarla zaman geçirirken onların isteklerine karşı çıkmadan, çocuğun 
hayır dediği noktada ısrarcı olmadan onla beraber zaman geçirmenin kendi kararlarını verebilen 
bireyler yetiştirme açısından önemli olduğu belirtilmektedir. Ebeveyn çocukların düşünmeden 
hareket etmelerinin de önüne geçebilmelidir, çünkü ebeveyni tarafından doğru yönlendirilen 
çocukların araştırmaların da özetlediği gibi daha başarılı bireyler oldukları görülmektedir.  Son 
olarak üstün yetenekli çocukla empati kurmak, onu anlamak ve aynı zamanda anlaşıldığını 
hissettirmek, onun karışılacağı sosyal duygusal dalgalanmaları daha az sarsılarak atlatmasına 
belki de yaşamamasına katkı sağlayacaktır. 

Dağlıoğlu ve Alemdar (2010) çalışmalarında üstün yetenekli çocuğu ailelerin çocuklarını nasıl 
daha iyi anlayabilecekleri konusunda bazı ipuçları vermiştir. Öncelikle ailenin destek sunarken 
esnek olması kanaatine erişilmiştir. Akranları gibi üstün gelişim gösteren çocukların da esnek 
düşünme becerisi kazanması karşılaşacağı güçlükler hakkında ona destek sağlamaktadır. Bu 
desteği verebilecek ilk kurum aile olarak belirlenmiştir. Burada ailenin tutumu, çocuğun farklı 
ve bilinmedik yollara da alışmasını sağlayacak ve yeni düşünceleri kazandırabilecek bir güce 
sahip olacaktır. Davis & Rimm (2004), çocuklara esnek ve esnek olmayan insanlarla çalışırken, 
nasıl düşündüklerinin anlatılması gerektiğini düşünmektedirler. Aileden alınan bu destekle 
çocuğun okul yaşantısında arkadaşları ve öğretmeniyle daha iyi bir iletişim kurulacağı 
düşünülmektedir. 

Ayrıca üstün yetenekli çocukların yüksek bilişsel kabiliyetleri ailelerinin “üst düzey düşünme 
yollarına ait öğreteceği” kelimelerle daha da desteklenebilmektedir. Çocukların analiz, öngörü, 
sınıflama ve sonuç çıkarma gibi kelimeleri kullandığında kendilerini daha iyi açıklama fırsatı 
bulacağı düşünülmektedir. Painter (1996), problem çözümlerine erişen yolun bu düşünme 
patikalarından geçtiğini belirtmektedir. Dolayısıyla aile çocuğuna düşünmeyi düşündüren bir 
tutumla yaklaştığında problem çözümünde de dolaylı olarak katkısı olduğu düşünülmektedir. 

Genel bir kanı olarak, üstün yetenekliliğin ve yaratıcılığın doğuştan geldiği düşünülmektedir. 
Oysa gerekli koşullar ve ebeveyn desteği sağlandığında çocukların potansiyel güçleri 
artırılmaktadır. 

Anne babalar üstün yetenekli çocuğuna destekleyici bir yaklaşım sergileyerek yeni yollar 
bulmasına, potansiyelini artırıcı düzenlemeler yapmasıyla yaratıcılık becerilerini artırmaktadır.
Yavuzer’den (1993) ve Cirhinlioğlu (2010), demokratik ve hoşgörülü bir ortamda büyüyen 
çocukların, bahsedilen düşünceleri destekler nitelikte olduğunu, yani düşünebilen, kendiyle 
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ilgili kararlar alabilen, girişimci, özgüven düzeyi yüksek, yaratıcı fikirler öne atabilen, kendi 
haklarına olduğu kadar başkalarının haklarına da saygılı, esnek düşünceli bireyler olduklarını 
aktarmıştır. 

Her düşünce ve çalışma incelendiğinde; üstün yetenekli çocuğun ailesinin, sadece tutumlarıyla 
çocuğun yaşantısında önemli olan her alanda yadsınamaz bir etkiye sahip olduğu 
görülmektedir. 

SONUÇ

Çocukların ve dolayısıyla üstün yetenekli çocukların ilk sosyal deneyimlerini edindiği yer ailesi 
olmaktadır. Ailenin çocukla ve çocuğun aileyle ilişkisi gelecekteki sosyal becerilerin de 
temelini oluşturmaktadır.  Ebeveyn tutumlarının bu beceri ve deneyimlerin oluşmasında etkili 
bir rolü bulunmaktadır. 

Ailenin çocuğa olan etkisi sadece aralarındaki ilişkiyi değil, çocuğun okul yaşantısını, 
arkadaşları ile ilişkisini, kardeşiyle olan etkileşimini ve tüm duygusal bağlarını da 
etkilemektedir. Çocuğun kabul gören, benimsenen bir birey olmasında kıskanılan ve izole 
edilen bir birey olmasında da aile tutumunun etkisi bulunmaktadır. 

Aileler farklı boyutlarda tutumlara sahip olmaktadırlar. Bunlar özetle, demokratik, otoriter, izin 
verici, ihmalkâr, aşırı koruyucu ve tutarsız ebeveyn tutumları olarak adlandırılmaktadır. Üstün 
yetenekli çocuğun ailesinin demokratik tutuma sahip, üstün yetenekli çocuğunu tanıyan, ilgi ve 
gereksinimlerine destek verebilen, ona bir birey olarak saygı duyan ve her yönüyle gelişimini 
destekleyen ebeveynler olması gerektiği düşünülmektedir. Ancak üstün yetenekli çocuğa sahip 
olmak bazı ebeveynler için kaygı verici olarak algılanabilmekte, çocuğunun her ihtiyacını 
karşılama gayesi, özel yetenekli çocuğunu diğer çocuklardan izole ederek daha iyi 
olabileceklerini düşünmesi, çocuğuna kapasitesinin üzerinde sorumluluk yüklemesi ve eşler 
arasındaki tutarsızlıklardan ötürü demokratik anlayışın ötesinde baskıcı, ihmalkâr, koruyucu ve 
tutarsız tutumların geliştiği görülmektedir. 

Bu bağlamda üstün yetenekli çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemek ve kardeşler, akranlar ve 
çevredeki tüm bireylerle ailenin ortak paydada buluşması adına bilgilendirici çalışmalar 
yapılması ve destek eğitimlerin verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Nitekim aileye 
danışmanlık yapmanın, bireysel ya da grupla destek almalarını sağlamanın üstün yetenekli 
çocuğa sahip anne babanın tutumlarını ve hayata bakışını değiştirme, çocuklarına da 
psikososyal destek sağlamaları bakımından yardımcı olacağı söylenebilir.

Üstün yetenekli çocuğa sahip ebeveynlerin her süreçte çocuklarını düşünerek onlarla beraber 
kurallar oluşturup, düzenlemeler yaptıkları aile ortamlarında etkileşim kurmaları, sevgiyle ve 
huzurla demokratik ortamlarda çocuklar yetiştirmelerinin, çocuğun benlik gelişiminde önemli 
role sahip olduğu belirtilmektedir. Benzer ifadelerle en az baskı ortamında yetişen üstün 
yetenekli çocukların daha az çatışma yaşayarak daha mutlu bireyler oldukları görülmektedir. 

Ayrıca ülkemizde ve yurtdışında üstün yeteneklilik ve aile konusunda ayrı ayrı birçok araştırma 
olmasına karşın, üstün yetenekli -özellikle okul öncesi çağdaki- çocukların ve ailelerinin 
tutumlarına dair sınırlı çalışma bulunmaktadır. Bu durumda bu konuyla ilgili çalışmalara ağırlık 
verilmesinde fayda olacaktır. 

Özetle tüm bu bilgiler ışığında aile tutumlarının üstün yetenekli çocuk için önemi iyi tespit 
edilmesi ve ailelerle çocuklarının deneyimleri iyi değerlendirilerek, en iyi ve sağlıklı tutum olan 
demokratik tutumun benimsenmiş olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. 
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Кілт сөздер: түсіру-көтеру кешені, бұрғылау қондырғысы, ұңғыма, тереңдік, мойынтірек, 

шығыр
Аңдатпа.Бұрғылау қондырғыларының түсіру-көтеру кешенінің  көтергіш элементтерінің 
ұзақ мерзімділігін есептеу əдістемесі игерілді жəне алгоритмдер жасалды , беріктік пен 
жүктеме сипаттамаларының ұзақ мерзімділікке əсерін бағалау үшін қолдану. Бұрғылау 
қондырғыларының түсіру-көтеру кешенінің көтергіш элементтерін есептеудің қолданылған 
əдісі бұрғылаудың нақты жағдайлары үшін бұрғыланған ұңғымалардың белгілі бір санымен 
олардың ұзақ мерзімділігін бағалауға мүмкіндік берді.
Жобалау кезеңінде түсіру-көтеру кешенінің өнімділігін есептеу əдістемесін қолдану əртүрлі 
модификациядағы бұрғылау қондырғыларының көтеру кешендерінің өнімділігін бағалауға 
мүмкіндік беретіні көрсетілді.
Аннотация.Освоена методика расчета долговечности несущих элементов спуско-
подъемного комплекса буровых установок и разработаны алгоритмы, её применение для, 
оценки влияния прочностных и нагрузочных характеристик на долговечность. Примененный 
метод расчета несущих элементов спуско-подъемного комплекса буровых установок
позволяет оценить их долговечность выраженную количеством пробуренных скважин для
конкретно заданных условий бурения.
Показано, что применение методики расчета производительности СПК позволяет на стадии 
проектирования оценить производительность подъемных комплексов буровых установок 
различных модификаций.
Annotation.The methodology for calculating the durability of the bearing elements of the tripping 
complex of drilling rigs has been mastered and algorithms have been developed, its application for 
assessing the effect of strength and load characteristics on durability. The applied method of 
calculating the load-bearing elements of the tripping complex of drilling rigs makes it possible to 
assess their durability expressed by the number of drilled wells for specific drilling conditions.
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It is shown that the application of the methodology for calculating the productivity of the SPK 
allows at the design stage to assess the productivity of lifting complexes of drilling rigs of various 
modifications.

Бұрғылау қондырғыларының сапасын арттыру бəсекеге қабілетті жəне өнімді жабдықты 
құруды талап етеді. Қазіргі заманғы бұрғылау қондырғыларының тиімділігін арттыру үшін
ұңғымадағы барлық жұмыстарды механикаландыру жəне автоматтандыру деңгейінің 
өсуімен, ұңғыманы салу уақытын қысқартуымен, бірақ механизмдердің кернеулігінің 
жоғарылауына əкелетін жетек қуатының артуымен сипатталады. Сондықтан заманауи 
бұрғылау қондырғыларының механизмдерінің жұмыс қабілеттілігін арттыру үшін жобалау 
кезінде жабдықтың істен шығуына əкелетін факторларды, механизмдердің параметрлері мен 
жұмыс режимдерін, жүк көтергіш элементтердің беріктігін есептеу əдістерін білуді талап 
етеді.
Мұнай жабдықтары мен құралдарының тиімділігі мен өнімділігін арттыру көбінесе олардың 
жеке бөліктері мен түйіндерінің жеткіліксіз беріктігімен шектеледі. Машиналар мен 
механизмдердің жеткіліксіз ұзақ мерзімділігі жекелеген тораптар мен бөлшектерге 
жүктемені азайту, олардың габариттері мен массасын ұлғайту, қосалқы бөлшектерді 
дайындауға жəне жабдықты жөндеуге жұмсалатын шығындарды ұлғайту қажеттілігін 
туындатады. Машиналардың беріктігін арттыру мұнай жəне газ өнеркəсібі үшін өте 
маңызды, өйткені мұнай жабдықтарының көптеген бөліктері ауыр жағдайларда жұмыс 
істейді, айтарлықтай ауыспалы жəне динамикалық жүктемелерге ұшырайды.
Бұрғылау жабдықтарының өнімділігі мен техникалық деңгейі көбінесе оларды жобалау
ұйымдарында қабылданған əдістемеге байланысты. Бұрғылау жабдығын жобалау кезінде 
түсіру-көтеру операциялары процесінде бұрғылау қондырғысы кешенінің элементтерін 
жүктеудің тұрақтылық сипаттамалары мен режимдерін анықтау жəне оның элементтерін 
беріктік пен төзімділікке есептеу маңызды міндеттер болып табылады. Жобалау кезеңінде 
бөлшектерді беріктік пен төзімділікке есептеу, бұрғылау жабдықтарының беріктік деңгейін 
бағалауға, беріктік критерийі бойынша құрылымды оңтайландыруға жəне пайдалану кезінде 
оның ресурстарын пайдалануға мүмкіндік береді.
1 кестеде қазіргі уақытта алыс жəне жақын шетелде зауыттары шығаратын бұрғылау 
қондырғыларының техникалық сипаттамалары келтірілген. Бұл бұрғылау қондырғыларының 
маңызды артықшылығы-олардың жоғары орнату қабілеті. Осындай бұрғылау
қондырғыларын монтаждау - бөлшектеу циклын қысқарту ұңғымалар құрылысының толық 
циклін айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді, бұл тікелей қаржылық шығындар мен еңбек 
ресурстарын қысқартумен қатар, барлау бұрғылау кезінде жер қойнауына геологиялық жəне 
геофизикалық зерттеулер кешендерін жүргізуді жеделдетуге жəне өндіруші ұңғымаларды 
пайдалануға беру мерзімдерін қысқартуға ықпал етеді.
Мысалы, АҚШ-та жаңа бұрғылау қондырғыларының көп мөлшерін жобаламайды, бірақ 
механикалық бұрғылау процесінің (сораптар, вертлюг, роторлар) сəттілігіне тікелей əсер 
ететін жұмыс істеп тұрған бұрғылау қондырғыларының жеке түйіндерін үнемі жетілдіріп, 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 188 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



мерзімді түрде ауыстырып отырады, бұл жабдықты жобалау мен өндіру шығындарын жəне 
оны пайдалануға енгізу мерзімін күрт қысқартады.
Ресейде əртүрлі жобалық тереңдіктегі мұнай жəне газ ұңғымаларын барлау жəне пайдалану 
талаптарын қанағаттандыру үшін 1250 - 16000 м тереңдіктегі ұңғымаларды бұрғылауды 
қамтамасыз ететін тиісті параметрлері бар бұрғылау қондырғыларының он екі класын 
шығаратын зауыттардың бірқатар бұрғылау қондырғылары мөлшерлік қатары орнатылды.
Кез-келген кластағы бұрғылау қондырғысы ұңғымаларды жүргізумен байланысты 
технологиялық операциялардың орындалуын жəне олардың əрқайсысының сəтті жұмысын 
қамтамасыз ететін функционалды байланысқан жəне өзара əрекеттесетін негізгі жəне 
көмекші агрегаттар мен құрылыстар кешені болып табылады. Бұл ретте əрбір агрегаттың 
техникалық сипаттамасы барлық басқа жəне тұтастай бұрғылау қондырғысының
сипаттамасына сəйкес келеді.
Бұрғылау қондырғыларының техникалық жай-күйі есептеу жəне жобалау нормаларымен, 
жетектің оның сипаттамаларын атқарушы механизмдердің жұмыс режимдеріне жасанды 
бейімдеу құралдарымен жарақталуымен, технологиялық операцияларды басқару жүйесімен, 
агрегаттардың жұмыс режимдерін регламенттеумен, агрегаттардың конструкциялық 
орындалуын жетілдірумен жəне оларды дайындау сапасымен, жабдықты монтаждау 
талаптарын жəне оны пайдалану қағидаларын орындаумен айқындалады.
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Кесте 1.
Бұрғылау қондырғыларының техникалық сипаттамалары                                 

Көрсеткіштердің 
атауы

БУ1600/100ДГУ 
БУ 
1600/100ДММ

БУ2900/175ДГУМ1 
БУ2900/175ЭШС

БУ2900/175ЭП-
М 
БУ2900/175ДЭП
-2

БУ2900/175ЭПБМ1 БУ2900/200ЭП
К

Ілмекке рұқсат 
етілген жүктеме,
кН

1000 1750 1750 1750 2000

Бұрғылаудың 
шартты тереңдігі,
м

1600 2900 2900 2900 2900

Таль механизмінің 
ең үлкен 
жабдықтары

4x5 4x5 - - -

Таль арқанының 
диаметрі, мм

25 25 25 25 25

Бағанды əрлі-берлі 
жүру  кезінде
ілгекті көтеру 
жылдамдығы, м/с

ОД-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2

Элеваторды 
көтеру 
жылдамдығы 
(жүктемесіз), м/с, 
кем емес

1,7/1,6 1,95/1,54 1,54 1,66 1,66

Көтергіш 
агрегаттың кіріс 
білігіндегі есептік 
қуат, кВт

ЗОЮ 550 550 550 550

Бұрғылау шығыры ЛБ-
750/

.    

Бұрғылау сорабы НБА-475/НБА-
600-1

НБА-600-1 НБА-
600-1

НБА-600-1 НБА-600-1

АСП 
механизмдерінің 
кешендері

- - - _ -

Ротор Р-560 Р-560 Р-
560

Р-560 Р-560

Кронблок - - - -  

Таль блогы _ - _ - _ 

Жетек түрі ДГ/Д ДГ/ЭП ЭШДЭП ЭП ЭП

Негіздің белгісі 
(бұрғылаудың  
төменгі белгісі), м

5,0/6,4 5,5/7,75 6,1 6 8

Қондырғының
салмағы, т

372/33
0

359/528 308 (ЭП) 
495 
(ДЭН)

468 706,5

Мұнара - « — - - 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 190 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Салыстырмалы талдау көрсеткендей, ресейлік бұрғылау қондырғыларының тəл 
жүйелерінің түйіндері паспорттық жүк көтергіштігі бірдей шетелдік қондырғылардан 1,78 
есе артық.
АҚШ фирмалары шығаратын мұнаралардың жүк көтергіштігі өсуінің əр 10% - ына сəйкес 
олардың массасы 4÷4,5% - ға артады, ал ресейлік мұнараларда бұл көрсеткіш 2÷3 есе 
жоғары.
Зерттеу нəтижелері бойынша бұрғылау қондырғысының істен шығуының 90%-дан астамы 
бұрғылау сораптары мен шығырлардың істен шығуының үлесіне келеді, бұл ретте 
көбінесе шығырларда тежегіш шкивтер істен шығады, олардың бетінде түсіру-көтеру 
операцияларын орындау процесінде олардың жарылуын тудыратын жəне бұрғылау 
бригадасы мүшелерінің жарақаттануына, кейде өліміне əкеп соғатын көлденең жарықтар 
пайда болады.
Статистикалық деректерді талдау көрсеткендей, тальдік жүйенің істен шығуының 
көпшілігі тальдік арқанның жұмыс қабілетінің жоғалуына байланысты болады. Іллмекті
ысырманың істен шығуы, ілгек діңінің серіппесінің бұзылуы жəне таль жүйесі 
түйіндерінің басқа да істен шығуы сирек байқалады.
Жұмыста ұңғымаларды бұрғылау процесінде жабдықтың істен шығуының статистикалық 
деректері талданды. Зерттеу барысында ұңғымаларды бұрғылау процесінде анықталған 
234 істен шығудың 106 - сы жетегі бар бұрғылау шығырына, 109 - ы бұрғылау 
сораптарына, 6-ы роторларға, 2-уі мұнараларға тура келді.
Бұрғылау жабдығының істен шығу статистикасының деректерін талдау негізінде істен 
шығулар арасындағы ең аз орташа жұмыс істеуінің уақыты бұрғылау шығырының тізбекті 
берілісі - 89 сағат, бұрғылау шығыры - 38 сағат жəне бұрғылау сорабы-20,5 сағат
анықталды.
Кен орнында бойынша тереңдігі 5560 жəне 5600 м екі ұңғыманы бұрғылау кезінде істен 
шығудың жалпы санынан ең көп істен шығу саны (76,3 жəне 83,8%)болды: жетегі бар 
бұрғылау шығыры, АСП кешенінің элементтері жəне бұрғылау сораптары. Осы істен 
шығуларды қалпына келтіруге арналған уақыт шығындары жөндеу жұмыстарының жалпы 
уақытының 76, 3 жəне 77% - ын құрады.
Белгіленген қуатты ұтымды пайдалану жəне ілгекті көтеру уақытын азайту үшін лебедка 
жетегі ілгекте жүзеге асырылатын қуаттың тұрақтылығын қамтамасыз ететін сипаттамаға 
ие болуы керек:

 

мұндағы,
- ілгектегі қуат; 

- ілгектегі жүктеме; 
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- таль жүйесінің жылжымалы бөлігінің салмағы; 
- шығыр барабанындағы қуат; 

- П.ə.к. n шамын көтеру кезіндегі тальдік жүйе

Көтергіш механизм жетегінің қозғалтқыштарының қуаты мына формула бойынша 
анықталды:

мұндағы,
- пайдалы əсер коэффициенті (пəк.) көтергіш агрегаттың трансмиссиясы (қозғалтқыш 

білігінен шығыр барабанына дейін)
Деректер бойынша, қуат жетегінің конструкциясына байланысты 

болады. Топтық күш жетегі кезіндегі қуат көтеру жүйесінде жетекті 

сораптардың қуаттын ескере отырып таңдалады.
Есептеуде жылжымалы мойынтірек бұрғылау қондырғыларының əдістемесі бойынша 
орындалды. мойынтіректің бүкіл қызмет ету мерзіміне қажетті динамикалық жүктеме 

көтерімділігін анықтау формуласы келесі түрде берілген:

мұндағы,
- каталог бойынша мойынтіректің динамикалық жүк көтерімділігі; 
- мойынтіректің қызмет ету мерзімі ішінде бұрғыланған ұңғымалар саны; 

m - мойынтіректің шаршау қисығы дəрежесінің көрсеткіші; 
- мойынтіректің талап етілетін жүк көтерімділігі;

Зертеу барысында түсіру-көтеру операциялары процесінде ұңғыманы бұрғылау
тереңдігіне байланысты тəл жүйесінің шкивтері мойынтіректерінің беріктігінің өзгеру 
қисығы сурет 1-де келтірілген.
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Сурет 1 – Жүктемеге байланысты таль жүйесіндегі шкив мойынтіректің ұзақ мерзімділгі.

Суреттен көріп отырғанымыздай, Р(t) = 0,995-ге тең шкив мойынтіректерінің ақаусыз 
жұмыс істеу ықтималдығымен , мойынтіректің бракқа шығару сəтіне дейін бұрғыланған 
ұңғымалар санындағы ұзақ мерзімділігі 64,2 ұңғыманы құрайды, бұл бұрғылау 
қондырғысын он жылдық пайдалану үшін жеткіліксіз.

Кесте 2.
Ұңғыма тереңдігіне сəйкес шкивтер мойынтіректерінің ұзақ мерзімділігі
Ұңғыма тереңдігі, м Бұрғыланған ұңғыма санындағы шкивтер 

мойынтіректерінің ұзақ мерзімділігі
1250 1151.0
2000 170.0
2250 106.0
2500 64.2
2750 42.1
3000 28,3
3750 10.0

Бұрғылау қондырғыларының түсіру - көтеру кешенінің жүк көтергіш элементтерінің ұзақ 
мерзімділігін есептеу əдістемесі игерілді жəне оны көтергіш элементтерінің беріктік  пен 
жүктеме сипаттамаларының əсерін бағалау үшін қолдану алгоритмдері жасалды.
БУ СПК көтергіш элементтерін есептеудің қолданылған əдісі бұрғылаудың нақты 
берілген шарттары үшін бұрғыланған ұңғымалар санымен көрсетілген олардың ұзақ 
мерзімділігін бағалауға мүмкіндік береді жəне бұл əдісті конструкторлық бюроға оның 
қызмет ету мерзімі ішінде бұрғылау қондырғысының құрастыру бірліктерін күрделі 
жөндеудің бас тактикасын (бағдарламасын) жасау кезінде, сондай-ақ бұрғылау 
ұйымдарына жабдықты күрделі жөндеу жəне қосалқы бөлшектерді жеткізу жоспарларын 
құрудың ұтымды режимін таңдау үшін қолдануды ұсынуға мүмкіндік береді.
Тереңдігі 2500 м ұңғыманы бұрғылау кезінде тəл жүйесінің шкивтерінің мойынтіректері 
үшін ұзақ мерзімділігі жұмыс жасауы қарастырылды.
Тереңдігі 2500 м ұңғыманы бұрғылау кезінде көтергіш жүйенің шкивтегі мойынтіректері 
үшін ұзақ мерзімділігі 64.2 ұңғымада жалпы бұрғылау160500 м құрайды(100 %). 
Ұңғыманы бұрғылау тереңдігінің 10% - ға (2750 м-ге дейін) артуы бұрғыланған 
ұңғымалар санының 42-ге дейін   ұңғымада жалпы бұрғылау-115500 м (бұрғылаудің 
азаюы 45000 м немесе 28%) төмендеуіне əкелді.
Ұңғыманың тереңдігін 50% - ға (3750 м-ге дейін) арттырған кезде ұзақ мерзімділік жалпы 
бұрғылауда 37500 м болатын 10 ұңғыманы құрайды, яғни бұрғыланған ұңғымаларының
саны бойынша беріктік 6,4 есе, ал бұрғылауда 4,3 есе азаяды. Мойынтіректің беріктік 
сипаттамаларын (динамикалық жүктеме сыйымдылығын) 10% - ға арттыру (ұңғыманың 
тереңдігі 100 %) мойынтіректің ұзақ мерзімділігін 88.2 ұңғымаға дейін арттырады, яғни 
ұзақ мерзімділігі мен жалпы бұрғылауі 1.37 есе арттырады. Мойынтіректің динамикалық 
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жүк көтергіштігін 50% - ға арттырғанда 248 ұңғыманы бұрғылауға мүмкіндік береді, бұл 
қолданыстағы нұсқадан ұңғымалар саны мен жалпы бұрғылауде 3.8 есе көп.
Мойынтіректердің динамикалық жүк көтергіштігін 50% - ға арттыру радиалды роликті 
цилиндрлік мойынтіректердің орнына екі қатарлы роликті конустық мойынтіректерге 
ауысу арқылы кронблок шкивтері пен таль блоктың осьтері мен күпшектің диаметрін 
арттырмай жүзеге асырылуы мүмкін.
БУ-2500 ДГУ бұрғылау қондырғысының шығырындағы көтергіш білігінің жетегін тізбекті 
беріліс үшін штаттық тізбектің қызмет ету мерзімі (ұзақ мерзімділігі) 14 ұңғыманы 
құрайды, яғни бұрғылау қондырғысының қызмет ету мерзімі 10 жылға тең, бұрғылау 
қондырғысының қалыпты жұмыс істеуі үшін 10 тізбекті ауыстыру қажет болады.
Тізбектің беріктік сипаттамасының 50%-ға артуымен оның ұзақ мерзімділігі 8 есе артып 
113 ұңғыманы құрайды, яғни бұрғылау қондырғысының қызмет ету мерзімі тізбекті бір 
ауыстыруды қажет етеді жəне тізбек 6Н-44.45 типті жолдар саны көп жəне тізбектің үлкен 
қадамы бар болуы керек. БУ жетегінде тізбекті берілістерді қолдану CITO кезінде тежеу 
режимінде шығыр жетегінің тұрақты ток электр қозғалтқыштарын пайдалануға мүмкіндік 
бермейді.
Шығыр жетегіндегі барабандағы үлкен айналу моменттерде үлкен қадаммен 6-8 қатарлы 
ауыр тізбектер қажет, бұл жетектің кинематикалық кестесін жеңілдетуге жəне тізбектің 
ықшамдылығы мен ұзақ мерзімділігін көтеру кешенінің басқа негізгі жүк көтергіш 
элементтерінің ұзақ мерзімділігіне тең  қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді.
Планетарлық беріліс қорабының орталық доңғалағының тістері үшін (PPP) тереңдігі 2500 
м (100 %) ұңғыманы бұрғылау кезіндегі ұзақ мерзімділік байланыс беріктігін есептеу 
кезінде жалпы бұрғылау367500 м болатын 147 ұңғыманы құрайды. Ұңғыманың тереңдігі 
10% (2750 м) артқан кезде тістердің  ұзақ мерзімділігі төмендейді жəне бастапқы 
ұңғыманың 70% құрайды. Ұңғыманың тереңдігі 50% - ға (3750 м) артқан кезде ұзақ 
мерзімділік бастапқы ұңғыманың 20% - ын құрайды, бұрғыланған ұңғымаларының саны 
бойынша 5 есе азаяды, ал жалпы бұрғылау125000 м құрайды (үш есе азаяды).
Тістің беріктігі 20% - ға артқан кезде (мысалы, тістердің беткі қаттылығының 
жоғарылауына байланысты) ұзақ мерзімділік 7 есе артады. Жалпы бұрғылау2556000 м 
құрайды
 Планетарлық редукторларды олардың ықшамдылығына, үлкен қуаттарды беру жəне 
қамтамасыз ету қабілетіне, сенімділіктің жоғары деңгейіне байланысты бұрғылау 
қондырғысының қуат жетегінде қолдану бұрғылау қондырғыларының сапасы мен
бəсекеге қабілеттілігін арттырудың алғашқы негізгі резерві болып табылады.
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Аңдатпа. Зерттеу барысында мұнайды тұзсыздандыру мен сусыздандыруды қарқындатуға 
арналған қондырғыны талдау. Мөлшерлеуді синхрондау жүйесімен, ағыстың инжекторлық
араластырғышын жасауды қамтамасыз ететін зерттеудің əдістемелік негіздерін қалыптастыру.
Мөлшерлеуші агрегат өнімділігі мұнай шығынының өзгеруіне пропорционал синхронды өзгеруі 
есебінен деэмульгатордың тұрақты дозасымен мөлшерлеу жүйелерін ұйымдастыру. Араластыру 
қондырғысының сандық жəне кəсіптік эксперименттері барысында алынған нəтижелерін бір-
бірімен байланыстыру жəне басқа зерттеушілердің жұмыстарының нəтижелерімен 
сəйкестендіру.
Аннотация. Анализ установки для интенсификации обессоливания и обезвоживания нефти в 
ходе исследования. Формирование методических основ исследования, обеспечивающих 
создание системы синхронизации дозирования, инжекторного смесителя струи. Организация 
систем дозирования с постоянной дозой деэмульгатора за счет синхронного изменения 
производительности дозирующего агрегата пропорционально изменению расхода нефти. 
Соотнесение результатов, полученных в ходе количественных и профессиональных 
экспериментов смесительной установки, между собой и сопоставление с результатами работ 
других исследователей.
Annotation. Analysis of the plant for the intensification of desalination and dewatering of oil during the 
study. Formation of the methodological foundations of the study, ensuring the creation of a dosing 
synchronization system, an injection jet mixer. Organization of dosing systems with a constant dose of 
demulsifier due to synchronous changes in the productivity of the dosing unit in proportion to the change 
in oil consumption. Correlation of the results obtained during quantitative and professional experiments 
of the mixing plant with each other and comparison with the results of the work of other researchers.
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Мұнай-газ өндіру кəсіпорнының тиімділігі  технологиялық операцияларды табысты іске 
асырумен анықталады, олардың арасында мұнайды тұзсыздандыру жəне сусыздандыру тауарлық 
өнімнің сапасын қалыптастыруда айқындаушы болып табылады. Бұл арнайы жабдықтармен
жүзеге асырылады, ал тиімділігі оның өнімділігімен бағаланады. Тауар өнімінің сапасыздығы 
қосымша өндірістік ресурстармен, соның ішінде, дамудың кең жолы болып табылатын 
компоненттер - энергетикалық жəне материалдық ресурстармен қамтамасыз етіледі. Өндірісті 
дамытудың қарқынды жолына көшу,оны жаңғырту арқылы жабдықтың жұмыс режимін 
жетілдіру арқылы іске асырылады. Мұнайды дайындау режимін жетілдірудің бір бағыты -
араластырғыш қондырғыларды жасау жəне қолдану негізінде мұнайды тұзсыздандыру жəне 
сусыздандыру процестерін қарқындату болып табылады. Тұзсыздандыру жəне сусыздандыру 
сатылары алдында мұнайға деэмульгаторды, жуу суын беру, енгізу жəне тарату құрылғылары 
гидродинамикалық жүйенің  аса маңызды буыны  болып есептеледі жəне көбінесе өнімнің сапасы 
мен мұнай дайындау кешенінің тиімділігі олардың жұмысына байланысты болады.
Қолданыстағы қондырғыларда процестердің тиімділігін төмендететін кемшіліктер бар, ол төмен 
тиімділік жəне судың тұзсыздануы кезіндегі мұнаймен араласуын реттеудегі шектеулілігі, ал 
мөлшерлеу жүйесі үшін бұл дегидратация кезінде мұнай өнімінің ауытқуына байланысты 
демульгатордың шамадан тыс шығыны, сондықтан процестерді күшейтуге арналған 
қондырғыларды зерттеу тақырыбы өзекті болып табылады, өйткені қазіргі уақытта бұл 
тақырыпта  зерттеулер толық жүргізілмеген . Жұмыстың мақсаты мұнайды тұзсыздандыру жəне 
сусыздандыруды    қарқындату үшін деэмульгаторды мөлшерлеуді синхронизациялай отырып, 
ағынды-инжекторлы араластырғышты жетілдіру болып табылады
Зерттеудің тікелей міндеттері:
1. Тұзсыздандыру мен сусыздануды қарқындатуға арналған жабдықты талдау.
2. Зерттеудің əдістемелік негіздерін қалыптастыру.
3. Аралас ағындардың гидродинамикалық құрылымын модельдеу.
4. Араластырғышқа эксперименттік зерттеулер жүргізу.
5. Араластырғыштың параметрлерін негіздеу əдістемесін əзірлеу.
Зерттеу су ағындарын енгізудің құрылымдық параметрлерін араластырудың қарқындылығы мен
тиімділігіне өзгерткен кезде ағынның жалпы жылдамдығының компоненттерінің əсерін
қарастырады. Ағын ағынының толық жылдамдығы үш компонентке бөлінеді: радиалды
(қалыпты), тангенциалды (тангенс), осьтік (осьтік). Β = 0° кезінде толық радиалды енгізу үшін
(1-сурет) өрнекке сəйкес жылдамдықтың тангенциалды компонентінің толық болмауы
сипатталады:

Vвt = Vв`·sin β (0°) = 0
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а)                                                                  б)

1-сурет-ағынның толық жылдамдығын құрайтын есептік схемасы: а) көлденең қима; б)
араластыру арнасының бойлық қимасы

Мұнда
Vв` - ағын жылдамдығының көлденең проекциясы; 
Vв " - ағын жылдамдығының бойлық проекциясы;
Vвr-ағын жылдамдығының радиалдық құраушысы; 
Vвt-ағын жылдамдығының тангенциалдық құраушысы; 
Vвa – ағын жылдамдығының аксиалдық құраушысы;
Vн – мұнай ағынының жылдамдығы; 
α-шабуыл бұрышы; 
β-Vв жылдамдық векторы мен қима шеңберіне қалыпты арасындағы бұрыш.
β=90° кезінде толық тангенциалды енгізу (бұралу) үшін жылдамдықтың радиалды компонентінің 
өрнектен толық болмауы :

Vвr = Vв`•cos β (90°) = 0

Екі жағдайда да жылдамдықтың осьтік компоненті шабуылдың бұрышына байланысты:

Vвa = Vв`·cos α
α=90° əсер ету бұрышындағы ағындардың радиалды жəне тангенциалды енгізулеріне арналған 
өрнектерден көрініп тұрғандай, орта қозғалмаған жағдайда жылдамдықтың осьтік компоненті 
болмайды. Араластыру каналындағы ламинарлы мұнай ағыны түріндегі гидравликалық өріс 
қосымша су ағындарына əсер етеді, құйындар пайда болатын ағындардың бұрмалануы 
байқалады. Бұл жағдайда құйындардың пайда болуына əсер ететін фактор су мен мұнай 
ағындарының осьтік жылдамдығының айырмашылығы болып табылады:

ΔV = Vн – Vвa

2-суретте əр түрлі жағдайлар үшін су ағындарының əсер ету бұрышынан аралас ағындардың 
осьтік жылдамдығының айырмашылығының тəуелділігі көрсетілген: сұйық орталарға арналған 
технологиялық құбырларды жобалау кезінде ұсынылған мұнай жəне су ағындарының 
жылдамдығы 3 м/с тең; ұсынылған жылдамдықтан 50% - ға төмендетілген; су ағынының 
жылдамдығы үшін мұнай ағынының жылдамдығынан 3 есе көп. Графиктен көріп 
отырғанымыздай, барлық тəуелділіктер синусоиданың бөлігі болып табылады, бірақ 45°-тан 
135°-қа дейінгі аралықта оларды жеткілікті сенімділік деңгейімен сызықтық заңмен ауыстыруға 
болады. Мұндағы рационалды шабуыл бұрышының диапазоны сызықтық тəуелділіктің 
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Тангенциальный ввод 

максималды нүктесі болып табылатын 135° жəне ΔV максималды болатын 180° шектелген. 
Жұмыста су ағындарының мұнай ағынына қатысты əсер ету бағыты мен əсер ету бұрышының 
араластыру тиімділігіне жəне су мен мұнай ағынының осьтік жылдамдығының 
айырмашылығына қатысты осы тəуелділіктің корреляциясына əсері туралы гипотеза 
қарастырылды. Сығылмайтын сұйықтықтың ағымын сипаттайтын бағдарлама-теңдеулерді 
сандық интегралдау əдістемесі есептеу торының ұяшықтарының көлемі бойынша скаляр 
шамалардың кейінгі ауысуымен сұйықтық қозғалысының теңдеулерін біріктіруді көздейтін 
көлемдер əдісіне негізделген.
Араластырғыштардың тиімділігін бағалау үшін мұнай сынамаларындағы су мен хлорлы 
тұздардың құрамын анықтаудың стандартты əдістері қолданылды. Мұнай сапасының негізгі 
көрсеткіштеріне деэмульсация процесі барысында қол жеткізілетіндіктен, мұнай эмульсиясының 
тұрақтылығы жəне тұнба параметрлері бағаланды.
Араластыру элементтерінің үлгілерін пайдалану кезінде жуу суын мұнаймен араластыру 
процесін зерттеудің эксперименттік əдістері оны араластырудың тиімділігі мен қарқындылығын
бағалау өлшемдеріне негізделді:Сұйықтықтарды араластыру процесінің қарқындылығын 
арттыру жабдықтың өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді, бірақ бұл əрқашан энергия 
шығындарының артуымен байланысты жəне араластыруды күшейтудің технологиялық əсері 
шектеулі болады.
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2-сурет-Ағындардың осьтік жылдамдығының айырмашылығына тəуелділі

Сондықтан қарқындылық минималды энергия шығындарымен максималды технологиялық 
əсерге қол жеткізу шарттары негізінде анықталады. Араластыру қарқындылығы-бұл қоспаның 
қажетті сапасына жету үшін бірлік көлеміне (NP/V) немесе сұйықтықтың массасына (NP/ρQ) 
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араластыруға кететін энергия.
Энергия шығындарындағы пайда негізгі ағынның шығынына қатысты компоненттің      аз-6% 
шығынының есебінен қамтамасыз етілген, сондықтан инжекциялық араластырғыштардың 
жұмысын сандық бағалаудың неғұрлым индикативті критерийі энергия шығыны болып 
табылады, мұнда араластырғыштың гидравликалық қуаты мұнай мен су ағындарының энергия 
шығынынан тұрады:

Nп = ΔPн · Vн + ΔPв · Vв,                                           
мұндағы 
ΔPн , ΔPв ,– Мұнай жəне су ағындарының қысымының ауытқуы, Па;
Vн, Vв-Мұнай жəне су ағындарының көлемді шығындары, м3/ с.
Араластыру тиімділігі деп процесті жүргізу сапасын сипаттайтын технологиялық үдеріс 
түсініледі жəне əрбір нақты жағдайда белгілі бір əсерге қол жеткізу талап етілетіндіктен, 
тиімділікті бағалау шарасы да индивидуалды болуы тиіс, сондықтан қарастырылып отырған 
жағдайда араластыру тиімділігі процестің технологиялық тиімділігінің соңғы көрсеткіші 
бойынша–тұзсыздандыруға дейін жəне одан кейін мұнайдағы хлорлы тұздар 
концентрациясының қатынасы ретінде айқындалатын тұзсыздандыру дəрежесі бойынша 
бағаланды:

δс = 1 −

мұндағы Мск, Мсш - кіріс жəне шығыс судағы хлорлы тұздардың құрамы, кг.
Əр түрлі дизайндағы араластыру элементтерінің тиімділігі туралы зерттеулер жүргізу үшін 
өнеркəсіптік тəжірибелік қондырғыны зерттеу қажет болды.
Сандық эксперимент барысында жуу суын енгізудің алты нұсқасы үшін араластыру 
арналарының фрагменттеріндегі гидродинамикалық құрылым модельденді: радиалды (R) жəне 
тангенциалды (T) енгізу 45°, 90°, 135° əсер ету бұрыштарымен араластыру процесі үшін негізгі 
параметрлер: қарқындылық өлшемі болып табылатын турбулентті энергия жəне мұнайдағы жуу 
суының концентрациясы  қарастырылды.
Аралас ағындар ағымының гидродинамикасын компьютерлік модельдеу нəтижесінде мұнайды 
сумен араластырудың ең жоғары тиімділігімен сипатталатын ағынды инжекциялық 
араластырғыштың Т-135 енгізу тесіктерін орындаудың ұтымды нұсқасы анықталды (3-Сурет) 
жəне енгізу тесіктері арасындағы қашықтық араластыру түтігінің осі бойынша турбуленттілік 
аймағының ұзындығына сəйкес келеді (4-сурет).
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Араластырғыш түрі(енгізу бағыты – шабуыл бұрышы)

3-сурет – Араластыру тиімділігін модельдеу нəтижелер

Сандық модельдеу - 25 мм жəне теориялық есептеу - 27 мм көмегімен алынған белсенді 
араластыру аймағының ұзындығына жақын болды, 2 мм (7,7%) алшақтық нəтижелерді есептеу 
жəне түсіндіру əдістерінің қателіктерімен түсіндіріледі.Тиімділіктің Е, %  І, м2/c2 араластыру 
қарқындылығына тəуелділігі анықталды (5-сурет), бұл процесті басқаруға мүмкіндік беретін, 
мұнай ағынына (Т-135) қарсы су ағындарының əсер ету бұрышы бар тангенциалды енгізу 
саңылаулары бар араластыру элементі үшін: E = - 2•1017• I2+ 109 * I-1,2675
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4-сурет - Ұзындық бойынша ығысу көрсеткіштерінің таралуы
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5-сурет-Т-135 араластырғыш үшін тиімділіктің қарқындылыққа тəуелділігі

Зерттеу барысында мұнайды тұзсыздандыру мен сусыздандыруды қарқындатуға арналған 
жабдықты талдау нəтижесінде мұнай ағынын көп арналы бөлу кезінде оның көп ағынды 
инжекциясы есебінен араластырғыштар үшін су концентрациясының орташалануымен жəне 
мөлшерлеуші агрегат өнімділігінің мұнай шығынының өзгеруіне пропорционал синхронды 
өзгеруі есебінен деэмульгатордың тұрақты дозасымен мөлшерлеу жүйелері үшін жойылатын 
кемшіліктер анықталды.Мөлшерлеуді синхрондау жүйесімен ағысты инжекциялық 
араластырғышты жасауды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін зерттеудің əдістемелік негіздері 
қалыптастырылды.
Аралас ағындарды компьютерлік модельдеу нəтижесінде мұнайды сумен араластырудың 
максималды тиімділігімен сипатталатын жəне турбуленттілік аймағының ұзындығына тең 
араластыру түтігінің осіне проекциядағы енгізу тесіктері арасындағы қашықтыққа негізделген 
мұнай ағынына қарсы 135° əсер ету бұрышы бар су ағындарын тангенциалды енгізумен 
реактивті араластырғыштың енгізу тесіктерін орындаудың ұтымды нұсқасы анықталды.
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Зертханалық жəне тəжірибелік-өнеркəсіптік сынақтар мұнайдың тұздану дəрежесін 2 есе 
арттырумен ағынинжекциялық араластырғыштың тиімділігін жəне деэмульгатордың 
мөлшерлеуін, мұнайдың сусыздануын 4% қарқындату арқылы синхрондау жүйесін көрсетті. 
Араластыру құрылғысының сандық жəне кəсіптік эксперименттері барысында алынған 
нəтижелері бір-бірімен байланысты жəне басқа зерттеушілердің жұмыстарының нəтижелерімен 
сəйкес келеді.
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ABSTRACT
Currently, from the point of view of technical implementation, network attacks remain 

the most complex, staff abuse and the category of cyber incidents that can be attributed to 
internal threats remain the most dangerous from the point of view of most management 
companies and organizations around the world. At the same time, the decision-making
procedure for assessing the situation associated with an internal threat and predicting the 
consequences of the implementation of an internal threat to the OI requires clear algorithms of 
action on the part of information security services.

In such a situation, in order to successfully counteract internal violators (IV), it is 
necessary not only to detect their illegal actions at an early stage, but also to simulate further 
steps with varying degrees of probability, as well as to calculate the consequences of the 
implementation of each of the options for the actions of such an internal violator. And in such 
a situation, it is the Bayesian network that allows you to perform these actions. Also note that 
the actions of the IV are described by a set of events and facts. Data on such events and facts 
on the part of the defense of the OI allow us to conclude with a sufficient degree of probability 
that a certain employee of the company can either realize or has already realized a threat to the 
information security (IS).

Thus, such data on events and facts can be attributed to threat indicators. Such threat 
indicators, depending on the method of obtaining information, can be divided into the following 
categories: 1) technical (for example, obtained with the help of a system for monitoring the 
actions of personnel); 2) behavioral (the result of observations and fixation of illegal actions of 
an employee by the information security service). Behavioral indicators reflect the behavior of 
a potential insider, the damage from whose actions can many times exceed the damage from 
any even the most technically advanced network attack. If the information security service 
ignores such manifestations, then an internal attacker can proceed to real actions, for example, 
theft or damage of information resources. Note that it is difficult to identify the actions of an 
unmotivated IV. The absolute majority of such violations are implemented unintentionally and 
without prior preparation.

Thus, based on the results of previous research in this area and using the apparatus of 
Bayesian networks, in this section of the work we will focus on the issue of using the DSS and 
the corresponding content of the knowledge base for modeling the behavior of IV.

Keywords: decision support system, Bayesian networks, internal violators,
cybersecurity, information technology, object of informatization, information security system
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INTRODUCTION
The design of modern ISS and the creation of their security policies (SP) requires 

providing them with accurate source data. An important stage preceding the analysis of the risks 
of IS, as a key step in the construction of a policy of ISS, is the creation of a model of violators 
and threats. The correctness of the built threat model depends on the decisions that will be made 
at the next stages, as well as the stability of the created ISS to attacks by intruders [1, 2]. The 
increasing complexity of the scenarios of attacks aimed at the OI, and the decision-making 
procedure in the field of information security is becoming more and more difficult.

CHAPTERS
As in the case of BN training for network attacks discussed in the previous subparagraph 

of this chapter of the work, it is necessary to choose an algorithm for BN training for the task 
of detecting IV. Today, BN learning algorithms are well studied and for such a task, as shown
in [3, 215 p.; 4, p. 40], the most suitable are: EM algorithm; methods of relevant vectors, Monte 
Carlo, etc. For the DSS knowledge base being developed, it is important to correctly describe 
the BN and determine what the inputs to it will actually represent. In a situation with the 
modeling of  IV actions, entering the BN are indicators of IS events related to IV actions. Based 
on the above, an EM algorithm was chosen for the BN model and its training.

With the help of expert evaluation (experts in the field of IS with at least 5 years of 
experience were involved), the corresponding indicators were identified. As a result of the 
survey, both behavioral and technical indicators were analyzed, which are summarized in Table 
1.

Table 1. Indicators for building BN
№ Indicator 

category
Description Symbols

1
Technical TI

Suspicious transaction from an 
employee's account

1TI

2 Operations that fall under the 
category of fraudulent [80, p. 11]

2TI

3 Inconsistency of the data declared 
by the employee with the results of the audit

3TI

4 Facts of falsification of documents 4TI
1

Behavioral BI
Identified financial problems of the 

employee
1BI

2 Suspicious sources of income 2BI
3 Stressful state of the employee not 

accompanied by visible reasons
3BI

In Figure 1, the vertex that is indicated will correspond to the a priori value of the 
probability of the fact that the employee belongs to the category of a managerial position. Then, 
the corresponding probability values will be written as:
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For ;|31 FMBIPBIBI k

For ;|41 FMTIPPIPI k

where jk , the sequential number of the indicator in table 1.
Figure 1 clearly demonstrates that the choice of the model is conditional and the values 

of the indicators are interdependent. The dependence of the indicators on the model does not 
significantly affect the potential accuracy of the identification of the IV.

Figure 1. BN for the situation of fraudulent actions in senior positions of the company

At the next stage of the BN construction, it is necessary to fill in the tables of a priori 
probabilities, see, for example, Fig. 2.

Figure 2. Filling in the table of a priori probabilities of BS for the situation of 
fraudulent actions in company management positions

For example, an employee of the Information security department recorded financial 
behavioral indicators, row 1 for TI and row 1 for BI , in Table 1, respectively:

;11 TrueBITI

.43232 FalseTITITIBIBI
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In this case, the probability that the employee will be assigned to the IV can be 
calculated using the expression:

,|...||...|
,...,,,...,|

4131

4131

Z
FMTIPFMTIP

Z
FMBIPFMBIP
TITIBIBIFMP

(2.22)

where FMPFMTIPFMBIPFMPFMTIPFMBIP
ji

ji
ji

ji

ji
ji

4,3

1,

4,3

1,

||||

Below are the results of testing the BN template (see Fig. 2) for KB DSS. As in previous 
computational experiments, the test sample included 30 records. The results of the experiments 
are shown in Fig. 3. The graphs show the results of modeling the probabilities of correctly 
identifying and interpreting fraudulent actions in the company's management positions. Data 
are obtained for the error of the 1st kind and the 2nd kind. The network was trained using the 
EM algorithm (lines 1 and 3. Respectively, 1 is a dotted red line, 3 is an orange line) and the 
PC algorithm (lines 2 and 4. Respectively, 2 is a solid blue line, 4 is a green line).

1 and 3 – ЕМ algorithm;
2 and 4 – PC algorithm;

Figure 3. Probability of correct identification and interpretation of fraudulent actions 
in the company's management positions (errors of the 1st and second 2nd kind) for BN that 

were trained using various algorithms

DISCUSSION
Both the РС algorithm and the EM algorithm showed good learning results for the 

compiled BN. On average, both algorithms allow with 90-93% accuracy to correctly determine 
the identification of an internal violator of the company's information security. Although in this 
series of computational experiments, the EM algorithm showed better results.
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Thus, in this subsection of the work, a method for identifying an internal IS violator 
based on the use of a Bayesian network is considered on a specific example. The example can 
be scaled to other situations related to the detection of IV.

However, since the work of forming a knowledge base that includes BN for each 
potentially dangerous situation is quite time-consuming, it is necessary to fill it with a 
sufficiently large number of BN for all situations that were previously listed in this paragraph 
of the dissertation during the development of the DSS.
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ÖZET

Bu araştırmanın amacı, okullarda görev yapan yöneticiler ve yönetici adayı öğretmenlerin okul 
yöneticiliğine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubu; 2021-2022
eğitim öğretim yılında Siirt Merkez ve Kurtalan ilçesinde MEB’e bağlı kamu ortaöğretim 
kurumlarında görev yapan mevcut yöneticiler ile 2021 yılında yöneticilik sınavına giren 
yönetici adaylarından oluşmaktadır. Bu kapsamda 108’i halen görev yapan okul yöneticisi ve 
35’i yönetici adayı öğretmen olmak üzere toplam 143 katılımcı araştırmaya dâhil edilmiştir. 
Araştırmanın verileri Köse (2008) tarafından geliştirilen 5 maddeli likert tipi anket kullanılarak 
elde edilmiştir. Toplanan veriler istatistik paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. 
Verilerin analizinde betimsel istatistik, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda şu temel bulgulara ulaşılmıştır: Katılımcılar; 
okul yöneticiliğini özel yetenek gerektiren profesyonel bir meslek olarak görmektedirler ve 
onlara göre okul yöneticilerinin çalışma koşulları ve işyükleri öğretmenlerden daha zordur. 
Okul yöneticilerinin özellikle yönetime ilişkin temel kuramsal bilgilere iyi düzeyde sahip 
olmaları gerekir. Okul yönetiminde karar yeterlikleri ve uygulama becerileri önemli 
görülmektedir. Okul müdürlüğü için müdür yardımcılığı deneyimi önemli bir önkoşul olmalı, 
liyakat kapsamında başarı gösteren yöneticiler daha üst görevlere yükseltilmeli ve yöneticilerin 
yetkileri artırılmalıdır. Okul yöneticileri toplumsal beklentileri dikkate alarak okulların sosyal 
çevreye liderlik etmesini sağlayacak bir yönetim anlayışı sergilemelidir. Okul yöneticiliği 
seçiminde merkezi sınav uygulaması esas olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Okul yönetimi, okul yöneticisi, yönetici adayı 

ABSTRACT

The aim of this research is to reveal the views of school administrators and administrator 
candidate teachers about school administration. The study group of the research consists of 
administrators working in public secondary education institutions affiliated to MEB in Siirt city 
center and Kurtalan district in the 2021-2022 academic year and administrator candidates who 
took the managerial exam in 2021. In this context, a total of 143 participants, 108 of whom are 
still working school administrators and 35 of whom are teacher candidates, were included in 
the study. The data of the study were obtained by using a 5-item Likert-type questionnaire 
developed by Köse (2008). The collected data were analyzed by using statistical package 
programs. Descriptive statistics, independent sample t-test, and one-way analysis of variance 
(ANOVA) were used in the analysis of the data. As a result of the research, the following basic 
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findings were obtained: Participants see school administration as a professional profession that 
requires special skills, and according to them, the working conditions and workload of school 
administrators are more difficult than teachers. School administrators should have a good level 
of basic theoretical knowledge about management. Decision competences and practice skills 
are considered important in school administration. Assistant principal experience should be an 
important prerequisite for being a school administrator, administrators who are successful 
within the scope of merit should be promoted to higher positions and the authorities of the 
administrators should be increased. School administrators should exhibit a administration 
approach that will enable schools to lead the social environment by taking into account social 
expectations. Central exam application should be the basis for the selection of school 
administrators.

Keywords: School administration, school administrator, administrator candidate

GİRİŞ

Geçmişten günümüze kadar farklı anlamlar taşıyan ve farklı stratejilerle uygulanan yönetim,  
günümüzde önemli bir konumda bulunmakta ve farklı anlayışlarla değerlendirilmektedir
(Ataman, 2001). Yönetim, sosyal hayatın kendisi kadar eski ve gelişimini devam etiren bir 
bilim olarak belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için kaynakları, araçları ve zamanı etkili ve 
belirli bir organizasyonla kullanma süreci (Ilgar, 2005) olarak tanımlandığı gibi, birbirini 
tamamlayan ve devamlılık gerektiren etkinlikler bütünü (Acar, 2002) olarak da ifade edilir. 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten örgütler, toplumsal kurallara uyan ve topluma yararlı 
bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir role sahiptirler. Okulların temel hedefi, küreselleşen 
dünyamızda hızla ilerleyen teknolojik ve toplumsal gelişmelere ayak uydurabilen, toplumun 
geleceğini belirleyecek olan bireyleri yetiştirmektir. Bu süreçte okuldaki insan gücünün ve 
maddi kaynakların etkili ve yerinde kullanılmasında, bireylerin toplumsal gelişmelere sağlıklı 
bir şekilde uyum sağlamasında okul yöneticisi önemli bir rol almaktadır. Bursalıoğlu (2005)’na 
göre de bir toplumun hayatta kalması ve gelişmesi için en önemli yapı eğitimdir. Bu da ancak
amacına uygun insan yetiştirmekle mümkündür. Ayrıca sosyal bir yapı olan okullar toplumun
ortak bir yaşam sahası ve bireylerin ortak değeridir (Şişman, 2019). Bu bakımdan insan 
davranışlarında beklenen değişiklik olarak bilinen eğitimin uygulanmasında önemli bir yere 
sahip olan okulların iyi yönetilmesi oldukça önem kazanır.

Örgütlerde tüm sürecin planlanmasında ve amaca uygun yürütülmesinde yöneticilerin payı 
büyüktür. Aydın (2005), yöneticiyi; örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için yürütülecek 
faaliyetlerin başarılması ve geliştirilmesinde lokomotif kişi olarak tanımlamaktadır. Başar 
(2000)’a göre, örgütün verimliliği amaca uygun hizmet edecek yöneticiye bağlıdır. Bu 
bağlamda yöneticiler; planlama, örgütleme, krizleri yönetme, denetleme, değerlendirme gibi 
rpl ve görevleri yerine getirerek belirlenen amaçlara ulaşmaya çalışmaktadırlar (Yılmaz, 2011).
Hedeflenen eğitim sisteminde, okul yöneticilerinin; istekli, vizyonu geniş,  teknik bilgi ve 
beceri sahibi, projelere açık, uygun yönetimsel kuramları ve yönetim süreçlerini uygulayabilen 
yetenekte, bireyler olmaları önemlidir (Taymaz, 2011). Bireylerin niteliklerine uygun işlerde 
çalışabilmeleri,  görevlerini yerine getirirken işten aldıkları haz ve işe olan ilgileriyle 
yakından ilişkilidir (Kuzgun, 2004). Zira ilgi, bireylerin hedeflere yönelmesinde ve hedeflerin 
gerçekleşmesinde önemli bir etkendir. Nitekim bununla ilgili olarak Karslı (2004)’da örgüt 
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içinde verilen işlerin yapılmasında bireyin istek ve özlemleri, yöneticinin başarılı olmasında 
önemli ölçütlerden biri olarak görmektedir.

Toplumun gelişiminde önemli bir konumda olan okulların eğitim öğretim faaliyetlerini çağa 
uygun şartlarda yürütebilmesinde ve okul paydaşlarına ait beklentilerin karşılanmasında
gelişime açık yöneticilerin varlığı önem arz etmektedir (Akbaşlı ve Balıkçı, 2013). Bu nedenle
okullardaki madde ve insan kaynakları ile zamanı yönetme sorumluluğu üstlenen yöneticilerin
ve buna talip olan yönetici adaylarının yöneticiliğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesi önemli 
görülerek bu araştırmanın problemini oluşturmuştur.

YÖNTEM

Çalışma, mevcut durumu ortaya koymaya yönelik olduğundan tarama modelinde desenlenmiş,
nicel yaklaşımla ve anket uygulanarak yürütülmüştür.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubu; 2021-2022 eğitim öğretim yılında Siirt ili Merkez ve Kurtalan 
ilçelerinde, MEB’e bağlı resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan mevcut yöneticiler ile 
2021 yöneticilik sınavına giren yönetici adaylarından oluşmaktadır. Araştırmaya katılan
çalışma grubunun unvan, cinsiyet, öğrenim durumu, meslekteki hizmet süresi, öğrenim 
durumu, yöneticilikte kendini yeterli görme durumuna ilişkin kişisel bilgiler Tabo 1’de
verilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Yönetici ve Yönetici Adayı Öğretmenlerin Sosyo Demografik 
Özellikleri

Sosyo-Demografik 
Değişken

Kategori n %

Unvan Yönetici 108 75,5
Yönetici adayı 35 24,5

Cinsiyet Kadın 11 7,7
Erkek 132 92,3

Öğrenim Durumu Lisans 102 71,3
Lisanüstü 41 28,7

Meslekteki Hizmet 
Süresi

1-5 yıl 17 11,9
6-10 yıl 32 22,4
11-15 yıl 28 19,6
16-21 yıl 44 30,7
22 yıl ve üstü                      22 15,4

Yöneticilikte
Kendini Yeterli 
Görme Durumu

Kendimi Yeterli 
Görüyorum

112 78,3

Eğitime İhtiyacım 
Olduğunu Düşünüyorum

31 21,7

Toplam 143 100
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Tablo 1’e bakıldığında araştırmaya katılanların çoğunun yönetici (%75,5), erkek (%92,3),
lisans mezunu (%71,3)  ve mesleki kıdemleri (%67,7) fazla olan katılımcılardan oluştuğu 
görülmektedir. Katılımcıların %75,5 (n=108)’i mevcut görevde olan yöneticiler ve %24,5 
(n=35)’i 2021 yılında yöneticilik sınavına girmiş yönetici adayı öğretmenlerden oluşmaktadır.
Araştırmaya katılanların %92,3 (n=132)’ü erkek, %7,7 (n= 11)’si kadınlardan oluşmaktadır. 
Yönetici ve yönetici adayı öğretmenlerin öğrenim durumlarına bakıldığında ise  %71,3
(n=102)’ü lisans mezunu, %28,7 (n=41)’si lisansüstü mezunu öğretmenlerden meydana 
gelmektedir. Katılımcıların mesleki kıdemine bakıldığında ise %11,9 (n=17)’u 1-5 yıl arası, 
%22,4 (n=32)’ü 6-10 yıl arası, %19,6 (n=28)’sı 11-15 yıl arası, %30,7 (n=44)’si 16 -21 yıl arası, 
%15,4 (n=22)’ü 22 yıl ve üzeri kıdeme sahip yönetici ve yönetici adayı öğretmenlerden 
oluşmaktadır. Yönetici ve yönetici adayı öğretmenlerin, % 78,3 (n=112)’ü yöneticilik için 
kendilerini yeterli gördüklerini, % 21,7 (n=31)’si yöneticilik yapabilmek için eğitime ihtiyaç 
duyduklarını ifade etmişlerdir.

Verilerin Toplanması ve Uygulama

Yöneticiler ile yönetici adaylarının okul yöneticiliğine ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla 
araştırmada anket kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcılar öncelikle
dijital ortamda açıklamayla bilgilendirilerek, anketlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde 
doldurulması sağlanmaya çalışılmıştır. Katılımcılar tarafından anketler doldurulduktan sonra 
araştırmanın veri toplama süreci sonlandırılmıştır.

Araştırmada kullanılan anket Köse (2008) tarafından oluşturmuştur. Anketin kullanımı için 
yazarından izin alınmıştır. Anket 30 maddeden ibaret olup “Hiç Katılmıyorum” ile “Tamamen 
Katlıyorum” arasında değişen ve beş dereceli katılım anketi şeklindedir.

Uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Aracın birinci bölümünde yönetici ve yönetici 
adayı öğretmenlere ilişkin kişisel bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde yönetici ve yönetici 
adayı öğretmenlerin yöneticiliğe bakış açılarını yansıtan görüşlerini belirlemeye yönelik 
maddeler yer almaktadır. Yapılan analiz sonucunda, yönetici ve yönetici adayı öğretmenlere 
uygulanan anketin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı, .87 olarak hesaplanmıştır.

Araştırma kapsamında önce Siirt Üniversitesinden Etik Kurulu onayı ile Siirt İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. Onay ve izin işlemlerinden sonra anketler, COVİD-
19 pandemi kapsamında google form üzerinden katılımcılarla paylaşılarak uygulanmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında toplanan veriler istatistik paket programları kullanılarak analiz 
edilmiştir. Araştırmaya katılan yönetici ve yönetici adayı öğretmenlerin demografik bilgilerine
(cinsiyet, öğrenim durumu, mesleki kıdem, öğretmenliği seçme nedeni, yöneticilik için 
yeterlilik durumu) ait verilerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları hesaplanmıştır. Ankette her 
bir maddenin aritmetik ortalama (X̄) ve standart sapma (Ss) değerleri hesaplanarak maddelere 
ilişkin betimsel analizler yapılmıştır.

Yöneticiler ile yönetici adayı öğretmenlerin bakış açılarıyla okul yöneticiliğine ilişkin 
görüşlerinin bağımsız değişkenlere göre (cinsiyet, öğrenim durumu, mesleki kıdem, 
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öğretmenliği seçme nedeni, yöneticilik için yeterlilik durumu) anlamlı bir şekilde farklılık 
gösterip göstermediği t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir.

Araştırma verilerinin analizine geçmeden önce grupların normal dağılıp dağılmadığını görmek 
için çarpıklık (Skewness)- basıklık (Kurtosis)  analizi ile normalik değerine bakılmıştır. 
“Yöneticiliğe Bakış Açısı Anketine” ait çarpıklık-basıklık analizinde çarpıklık (Skewness) -
,807 ve basıklık (Kurtosis)  1,095 olarak tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen 
verilerin normallik dağılımı çarpıklık-basıklık istatistiği değerleri 2’ den küçük olduğu, 
dolayısıyla normal dağılım gösterdiği değerlendirilerek parametrik testler uygulanmıştır.

BULGULAR ve YORUM

Yönetici ve yönetici adayı öğretmenlerin bakış açılarıyla okul yöneticiliğine ait betimsel
analizler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 2. Yönetici ve Yönetici Adayı Öğretmenlerin Bakış Açılarıyla Okul Yöneticiliğine Ait
Betimsel İstatistikler (n=143)

Anket Maddeleri X̄ Ss Katılım Düzeyi

Bir okul, yöneticisi kadar başarılıdır. 3,92 1,02 Katılıyorum
Bir öğretmenin kişisel performansı, yöneticinin 
performansı ile doğru orantılıdır.

3,60 1,13 Katılıyorum

Okullardaki sorunların çözümünde en önemli 
sorumluluk yöneticilerindir.

3,82 1,07 Katılıyorum

Okul yöneticileri, okulda izinden gidilen kişi olmalıdır. 3,90 1,00 Katılıyorum
Okul yöneticileri, yönetimle ilgili kuramsal (teorik) 
yaklaşımları iyi bilmelidir.

4,29 ,74 Tamamen 
Katılıyorum

Okulu yönetmek kuramsal bilgiden çok, uygulama 
becerisi gerektirir.

4,22 ,80 Tamamen 
Katılıyorum

Yöneticilik, özel yetenek gerektiren bir meslek değildir. 2,54 1,36 Katılmıyorum

Meslekte asıl olan öğretmenliktir, başarılı öğretmenler 
yöneticilikte de başarılı olurlar.

3,29 1,32 Orta Düzeyde 
Katılıyorum

Yöneticilik, erkeklerin daha başarılı olabileceği bir 
meslektir.

2,48 1,36 Katılmıyorum

Okul yöneticiliği için, merkezi sınav sistemi 
uygulamasına devam edilmelidir.

3,95 1,26 Katılıyorum

Okul yöneticiliği için lisans programları açılmalıdır. 3,62 1,31 Katılıyorum

Okul yöneticileri en az yüksek lisans düzeyinde 
akademik eğitim almalıdır.

3,26 1,44 Orta Düzeyde 
Katılıyorum

Okul yöneticiliği eğitim programları, uygulama ağırlıklı 
olarak planlanmalıdır.

3,97 ,95 Katılıyorum
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Okul müdürlüğü için, müdür yardımcılığı deneyimi 
aranmalıdır.

4,44 ,86 Tamamen 
Katılıyorum

Okul yöneticisi adayları, deneyimli okul yöneticilerinin 
yanında belirli bir süre staj yapmalıdır.

3,96 1,12 Katılıyorum

Okul yöneticileri, belirli bir süreden fazla aynı okulda 
görev yapmamalıdır.

3,82 1,23 Katılıyorum

Okul yönetiminde başarılı olan yöneticiler, daha üst 
düzey görevlere yükseltilmelidirler.

4,24 1,04 Tamamen 
Katılıyorum

Okul yöneticilerinin çalışma koşulları, öğretmenlerden 
daha ağırdır.

4,08 1,15 Katılıyorum

Okul yöneticileri, toplumsal beklentileri karşılamak için 
daha çok sorumluluk altındadırlar.

4,25 ,97 Tamamen 
Katılıyorum

Okul yöneticileri, okulun sosyal çevresine liderlik 
etmelidirler.

4,31 ,843 Tamamen 
Katılıyorum

Eğitim sisteminde okul yöneticileri, sadece yukardan 
gelen emirlerin uygulayıcısı konumundadırlar.

3,10 1,30 Orta Düzeyde 
Katılıyorum

Okul yöneticilerinin sorumluluğu, kuralların eksiksiz 
yerine getirilmesidir.

3,18 1,17 Orta Düzeyde 
Katılıyorum

Okul yöneticileri, bürokratik engelleri etkisiz hale 
getirebilirler.

2,85 1,31 Orta Düzeyde 
Katılıyorum

Okul yöneticileri, eğitim öğretimin etkililiğinden 
sorumludurlar.

4,10 ,98 Katılıyorum

Eğitim yönetiminde yerelleşmeye gidilmelidir. 3,32 1,28 Orta Düzeyde 
Katılıyorum

Okulla ilgili kararlar, öğrenci ve öğretmenlerin 
katılımıyla alınmalıdır.

3,99 ,93 Katılıyorum

Okulun yönetiminde okulla ilişkisi olan herkesin 
(öğrenciler öğretmenler, veliler, sivil toplum örgütleri, 
yerel yönetimler vb.) görüşleri alınmalıdır.

4,09 1,02 Katılıyorum

Okul yöneticilerinin yetkileri artırılmalıdır. 4,23 1,06 Tamamen 
Katılıyorum

Okul yöneticilerinin performansları sürekli denetlenerek, 
başarılı olamayan yöneticiler hizmet içi eğitime 
alınmalıdır.

4,05 1,01 Katılıyorum

Okul yöneticilerinin, karşılaştıkları sorunlarda yardım
alabilecekleri akademik danışmanları (üniversiteden) 
olmalıdır.

3,43 1,37 Katılıyorum

Tablo 2 incelendiğinde yöneticiler ile yönetici adaylarının anket maddelerinin çoğuna yüksek 
düzeyde katılım gösterdikleri görülmektedir. Okul yöneticileri ve yönetici adaylarının 
yöneticiliğe ilgili katılımcıların en çok katılım gösterdikleri maddelerin sırasıyla; “Okul 
müdürlüğü için, müdür yardımcılığı deneyimi aranmalıdır (x̄=4,44)”, “Okulun yöneticileri, 
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okulun sosyal çevresine liderlik etmelidirler (x̄=4,31) ”  ve “Okul yöneticileri, yönetimle ilgili 
kuramsal (teorik) yaklaşımları iyi bilmelidir (x̄=4,29)” maddeleri olduğu görülmüştür.
Yönetici ve yönetici adayı öğretmenlerin en az katılım gösterdiği maddeler ise; “Yöneticilik, 
erkeklerin daha başarılı olabileceği bir meslektir (x̄=2,48)” , “Yöneticilik, özel yetenek
gerektiren bir meslek değildir (x̄=2,54)” ve “ Okul yöneticileri, bürokratik engelleri etkisiz 
hale getirebilirler (x̄=2,85)” maddeleri olduğu görülmüştür. 

Sosyo Demografik Değişkenlere Göre Katlımcı Görüşlerine İlikşkin Bulgular

Katılımcıların görüşlerinin unvan, cinsiyet, öğrenim durumu, yöneticilikte kendini yeterli görme
durumu değişkenlerine farklılaşma durumunu yansıtan bulgular Tablo 3’te verilmşiştir.
Değişkenlere göre fark analizi sonucu sadece anlamlı farklılık çıkan maddelere yer verilmiştir.

Tablo 3. Katılımcıların Unvan, Cinsiyet, Öğrenim Durumu, Yöneticilikte Kendini Yeterli 
Görme Değişkenlerine Göre Katılımcıların Okul Yöneticiliğine İlişkin Görüşlerine Ait t-Testi 
Sonuçları

Anket Maddeleri
Unvan

Yönetici
Yönetici Adayı

X̄ SS X̄ SS P
Okul yöneticiliği için, merkezi sınav sistemi uygulamasına devam 

edilmelidir

3,81 1,32 4,40 ,94 ,015

Okul yöneticilerinin sorumluluğu, kuralların eksiksiz yerine etirilmesidir. 3,06 1,17 3,54 1,12 ,036

Okul yöneticilerinin çalışma koşulları, öğretmenlerden daha ağırdır 4,23 1,01 3,60 1,41 ,004

Cinsiyet
Erkek Kadın

X̄ SS X̄ SS P
Yöneticilik, erkeklerin daha başarılı olabileceği bir meslektir 2,60 1,35 1,00 ,00 ,000

Okul yöneticileri, okulun sosyal çevresine liderlik etmelidirler 4,28 ,85 4,73 ,46 ,013

Okul yöneticileri, eğitim öğretimin etkililiğinden sorumludurlar 4,05 ,99 4,73 ,46 ,001
Eğitim yönetiminde yerelleşmeye gidilmelidir 3,39 1,25 2,55 1,36 ,036

Öğrenim Durumu
Lisans Yüksek Lisans

X̄ SS X̄ SS P
Okul yöneticiliği için, merkezi sınav sistemi uygulamasına devam 
edilmelidir

3,79 1,33 4,34 ,96 ,019

Okul yöneticileri en az yüksek lisans düzeyinde akademik eğitim 
almalıdır

2,97 1,42 3,98 1,25 ,000

Okul yöneticiliği eğitim programları, uygulama ağırlıklı olarak 
planlanmalıdır

3,85 ,96 4,24 ,86 ,026

Okul yöneticileri, belirli bir süreden fazla aynı okulda görev 
yapmamalıdır

3,68 1,25 4,17 1,11 ,029

Okul yöneticilerinin çalışma koşulları, öğretmenlerden daha ağırdır. 3,94 1,15 4,41 1,09 ,026
Okul yöneticileri, okulun sosyal çevresine liderlik etmelidirler 4,21 ,90 4,59 ,59 ,014

Eğitim yönetiminde yerelleşmeye gidilmelidir 3,52 1,20 2,83 1,35 ,003
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Yöneticilikte Kendini 
Yeterli Görme Durumu

Kendimi 
Yeterli 
Görme

Eğitime 
İhtiyacım 
Olduğunu 
Düşünme

X̄ SS X̄ SS P
Okul yöneticiliği için lisans programları açılmalıdır 3,50 1,33 4,03 1,14 ,045

Okul yöneticilerinin, karşılaştıkları sorunlarda yardım alabilecekleri 

akademik danışmanları (üniversiteden) olmalıdır.

3,29 1,38 3,94 1,23 ,019

Tablo 3’te görüldüğü üzere, katılımcıların görüşleri unvan durumuna göre üç maddede farklılık 
göstermektedir (p<.05). Bu maddelerden “Okul yöneticiliği için, merkezi sınav sistemi 
uygulamasına devam edilmelidir” ”ve“Okul yöneticilerinin sorumluluğu, kuralların eksiksiz 
yerine getirilmesidir” maddelerine yönetici adayları daha çok katılım gösterirken;“Okul
yöneticilerinin çalışma koşulları, öğretmenlerden daha ağırdır” maddesinde ise mevcut 
görevde bulunan yöneticiler daha çok katılım göstermişlerdir Özmen ve Kömürcü (2010) 
tarafından yapılan araştırmada, bu araştırma bulgusunu destekler şekilde okul yöneticiliği için 
merkezi sınavın olması ve yöneticileri merkezi sınavla görevlendirilmesi gerektiği bulgusuna 
ulaşılmıştır.

Cinsiyete göre katılımcıların görüşleri incelendiğinde ise dört maddede farklılaşma gösterdiği
görülmektedir (p<.05). Bu maddelerden; “Yöneticilik, erkeklerin daha başarılı olabileceği bir 
meslektir” ile “Eğitim yönetiminde yerelleşmeye gidilmelidir” maddelerinde erkek katılımcılar 
daha çok katılım sağladıkları görülmüştür.  Diğer farklılaşma gösteren maddelere bakıldığında 
ise “Okul yöneticileri, okulun sosyal çevresine liderlik etmelidirler” ve “Okul yöneticileri, 
eğitim öğretimin etkililiğinden sorumludurlar” maddelerine de kadın katılımcıların daha çok 
katılım gösterdikleri görülmektedir. Kurt (2006) tarafından yapılan araştırmada eğitimin daha 
fazla yerelleşmesi gerektiği, bu durumun eğitim yönetiminde bulunan bir takım mevcut 
sorunlara çözüm getireceği sonucuna ulaşmıştır. Korkmaz (2015) tarafından yapılan çalışmada 
okul yöneticilerin eğitim öğretimin yürütülmesinde kilit rol oynadıkları, bu nedenle de okulda 
ve okul çevresine öncülük etmeleri gerektiği sonucuna ulaşmıştır. 

Katılımcıların öğrenim durumuna göre görüşleri yedi maddede farklılık göstermiştir (p<.05). 
Bu maddelerden “Eğitim yönetiminde yerelleşmeye gidilmelidir” maddesine lisans mezunu 
katılımcılar daha çok katılım gösteririken; “Okul yöneticileri en az yüksek lisans düzeyinde
akademik eğitim almalıdır”,“Okul yöneticileri, okulun sosyal çevresine liderlik etmelidirler”
ve “ Okul yöneticiliği için, merkezi sınav sistemi uygulamasına devam edilmelidir ” maddelerine ise 
yüksek lisan mezunu katılımcılar daha çok katılım gösterdikleri görülmüştür Araştırmanın bu 
bulguları yapılan bazı araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Kurt (2006) tarafından 
yapılan araştırmada eğitim yöneticiliğinin yerelleşmesi gerektiğini, merkezileşen bir eğitim 
yönetim anlayışının sağlıklı bir anlayış olmadığını ifade etmektedir. Korkmaz (2015) 
tarafından yapılan araştırmada ise okul yöneticilerinin okulda ya da okul çevresinde önemli 
sorumluluk taşıdığını, bu nedenlede okul yöneticisinin önemli bir role sahip olduğu
söylenebilir. Özmen ve Kömürcü (2015) ise yaptıkları araştırmada okul yönetici atama ve 
görevlendirmelerinde merkezi sınavların devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Arabacı, 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 217 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Şanlı ve Altun (2015) tarafından yapılan araştırmada da yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri 
için lisansüstü eğitim almaları gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

Katılımcıların yöneticilikte kendini yeterli görme durumu incelendiğinde iki maddede katılımcı 
görüşlerinde farklılaşma olduğu görülmektedir (p<.05). “Okul yöneticiliği için lisans 
programları açılmalıdır” ve “Okul yöneticilerinin, karşılaştıkları sorunlarda yardım 
alabilecekleri akademik danışmanları (üniversiteden) olmalıdır” maddelerine yöneticilik 
yapmak için eğitime ihtiyacı olduğunu düşünen katılımcılar tarafından daha çok katılım 
gösterdikleri görülmüştür. Arabacı, Şanlı ve Altun (2015) tarafından yapılan araştırma 
sonuçları bu araştırma sonuçlarıyla parallelik göstermektedir. Arabacı, Şanlı ve Altun’a göre 
okul yöneticiliğinin bir meslek olarak yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca Özmen ve 
Kömürcü (2015) tarafından yapılan araştırmada okul yöneticilerinin akademik ya da danışman 
olarak destek almaları gerektiği sonucuna ulaşmıştır. 

Katılımcıların görüşlerinin kıdem (meslekteki toplam hizmet süresi) değişkeni açısından 
farklılaşma durumunu yansıtan Anova analizine ait bulgular Tablo 3’te verilmştir. Tabloda
sadece anlamlı farklılık çıkan maddelere yer verilmiştir.

Tablo 4. Meslekteki Hizmet Süresi Değişkenine göre Yöneticiler İle Yönetici Adayı
Öğretmenlerin Bakış Açılarıyla Okul Yöneticiliğine Ait ANOVA Test Sonuçları

Tablo 4’te görüldüğü üzere katılımcıların okul yöneticiliğine ilişkin görüşleri mesleki kıdem 
değişkenine göre dört maddede farklılık göstermektedir. Bunlardan “Okul yöneticileri, okulda 
izinden gidilen kişi olmalıdır” ve “Okullardaki sorunların çözümünde en önemli sorumluluk 
yöneticilerindir” maddelerine meslek kıdemi 16-21yıl olanlar, kıdemi 6-10 yıl arası olan 
katılımcılara göre daha çok katılmışlardır. “Okul yöneticiliği için, merkezi sınav sistemi 
uygulamasına devam edilmelidir”maddesinde mesleki kıdemi 1-5 yıl ve 6-10 yıl arasında 
kıdeme sahip olan katılımcılar, mesleki kıdemi 22 yıl ve üzerinde olan katılımcılara göre daha 
yüksek düzeyde katılım göstermişlerdir. “Okul yöneticilerinin, karşılaştıkları sorunlarda 
yardım alabilecekleri akademik danışmanları (üniversiteden) olmalıdır” maddesine de mesleki 
kıdemi 1-5 yıl arasında olanlar, mesleki kıdemi 16-21 yıl ile 22 yıl ve üzeri olan
katılımcılarımızdan daha fazla katılmışlardır.

Anket Maddeleri

Meslekteki Hizmet Süresi 

P Tukey
Testi1–5 6–10 11–15 16–21 22 +

Okullardaki sorunların 
özümünde en önemli sorumluluk 
yöneticilerindir

4,06 3,25 3,89 4,14 3,75 ,006 D >B

Okul yöneticileri, okulda izinden 
gidilen kişi olmalıdır

4,06 3,38 4,00 4,07 4,09 ,021 D >B

Okul yöneticiliği için, merkezi 
sınav sistemi uygulamasına 
devam edilmelidir

4,41 4,31 3,79 3,95 3,27 ,018 A >E
B >E

Okul yöneticilerinin, 
karşılaştıkları sorunlarda yardım 
alabilecekleri akademik 
danışmanları (üniversiteden) 
olmalıdır

4,12 3,91 3,46 2,86 3,43 ,004 A >D
A >E

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 218 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



SONUÇ 

Katılımcı yöneticiler ve yönetici adaylarının okul yöneticiliğine ilişkin görüşlerinin 
araştırıldığı çalışmada katılımcıların okul yöneticiliğine atamalrın merkezi sınavla yapılması 
yönündeki görüşleri önplana çıkmıştır. Özellikle yöneticiler, okul yöneticilerinin çalışma 
koşullarının ve iş yüklerinin ağır ve fazla olduğunu düşünmüşlerdir. Katılımcılar, yöneticiliğin 
sadece erkeklerin başarılı olduğu bir meslek olmadığını, kadınların da okul yöneticiliğinde 
başarılı olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda araştırmanın sosyo demografik bilgileri 
incelendiğinde okul yöneticiliğinin daha çok erkekler tarafından tercih edildiği, kadınlar 
tarafından çeşitli sosyo-kültürel sebeplerle daha az tercih edildiği görülmüştür. Araştırmada 
okul yöneticilerinin okulun çevresine liderlik etmeleri gerektiğini ve eğitim öğretime öncelik 
vermeleri gerektiği görüşlerine ilişkin sonuç ortaya çıkmıştır. Lisans mezunu katılımcılar 
eğitimin yerelleşmesini ve merkezi sınavlarla yönetici görevlendirilmesinin yapılmasını 
lisanüstü mezunu katılımcılara göre daha çok desteklenmektedir. Okul yöneticiliğinde eğitime 
ihtiyaç olduğunu düşünen katılımcılar yöneticilik için lisans programlarının gerekliliği ve 
sorunlar karşısında üniversitelerden danışmanlık ve yardım alınması gerektiğini 
düşünmektedirler. Katılımcıların meslekteki kıdemleri arttıkça okuldaki sorunlara ilişkin daha 
çözüm odaklı yaklaşımlarının arttığı ortaya çıkmıştır. Hizmet süreleri düşük olan katılımcılar,
okul yöneticiliğinde karşılaşılan sorunlarda akademik desteğe daha fazla ihtiyaç duyduklarını
düşünmektedir. 
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ABSTRACT
In 2019, Jamil Mahmoud Jamil and Intisar Elaiwi Ubaid introduced a new type of open- sets 

in topological spaces. They studied some functions associated with open- sets called open,-
M open,- and weakly open- functions. In this paper, we introduce continuous- function, 

irresolute function,- open- function, closed- function, Pr e open- - function, and 
Pre closed- - function, and investigate properties and characterizations of these new types of 
mappings in topological spaces. 
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1. INTRODUCTION
Introducing new versions of open sets in a topological space which may acquire either weaker or 
stronger properties is often studied. The first attempt was done by Levine [22], where he 
introduced the concepts of semi-open set, semi-closed set and semi-continuity of a function. A 
subset O  of a space X  is semi-open if O Cl Int O . Equivalently, O is semi-open if there exists

an open set G in X such that G O Cl G . A subset F of X is semi-closed if its complement 

X F– is semi-open in X. Let A be a subset of a space X.  A point p X is a semi-closure point of A
if for every semi-open set G in X containing x, We denote by sCl A the set of all semi-closure points 

of A.  In 2019, Jamil Mahmoud Jamil and Intisar Elaiwi Ubaid [14] introduced a new type of 
open- open sets in topological spaces. They studied some functions associated with open,-  

called open,-  M open,-  and weakly open-  functions. In this paper, we introduce the 
concepts of  continuous-  function, irresolute function,-  open-  function, closed-  
function, Pr e open- -   function, and Pre closed- -  function, and investigate properties and 
characterizations of these new types of mappings in topological spaces.
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2. BASIC PROPERTIES AND APPLICATIONS OF - OPEN SETS
In this section, we shall define the concept of  open- set and determine its connection to the 
classical open set and characterize the concepts of  - open sets.

Definition 2.1. A subset W of a topological space X , is named  open- if for each x W ,

there exists an open set G such that x G Int Cl G W. The Complement of  open- set 

is called closed.-

Definition 2.2. The union of any open- subsets of a topological space X , contained in a 

subset A of X is called interior- of A and it is denoted by Int A .

Definition 2.3. The intersection of all closed- subsets of a topological space X , containing 

a subset A of X is called closure- of A and it is denoted by Cl A .

Definition 2.4. The subset W of a topological space X , is named

1 - open set if W Cl Int W Int Cl Int Cl W .U

2 -closed set if Int Cl W Cl Int Cl Int W W .I

The collection of all - open -resp., closed sets in a topological space X , is denoted by 

O X , resp., C X , .

Definition 2.5. Let  X , be any topological space and A be a subset of X. A point p of

X is called - interior point of A, if there exists - open set G such that p G A. The set of 

all - interior points of A is said to be - interior of A and it is denoted by Int A .

-Int A U :U is open and U A .U

Definition 2.6. Let ¥ be a subset of a topological space X , and let x X . We say that  ¥
is - neighborhood of x, if there is a - open set U such that x U .¥

Proposition2.7. Let W : I be a collection of - open subsets of a topological space 

X , . Then W : IU is - open set.

Remark 2.8. The arbitrary intersection of closed- sets in a topological space X , is also 

closed- set.

Proposition2.9. If U and V are sets in a topological space X , , then

1 Int
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2 Int X X .

3 Int U U.

4 U V Int U Int V .

Definition2.10. Let X , be any topological space and A be a subset of X. The intersection 

of all -closed sets containing A is called -closure of A and is denoted Cl A .

-Cl A F : F is closed and A F .I

We note that Cl A is the smallest -closed set containing A.

Proposition2.11. Let G be any subset of a topological space X , . Then x Cl A if and 

only if for every - open set U containing x, U G .I

Proposition2.12. For any subset U of topological space X , , Int U U Cl U .

Definition 2.13. Let A be a subset of a topological space X , . A point x A is said to be a 

- limit point of A if for each - open set U containing x, U A x .I – The set of all 

- limit points of A is called the -derived set of A and is denoted by .D A

Theorem 2.14. For any subset A of a topological space X , Cl A A D A .U

Proof . Since D A Cl A . A D A Cl A .U On the other hand, let 

x Cl A .If x A, then the proof is complete. If x A, each - open set  U containing x

intersects A at a point distinct from x, so x D A . Thus, Cl A A D A ,U which 
completes the proof.
Corollary 2.15. A subset A of a space X is -closed if and only if it contains the set of all of 
its - limit points.
Theorem 2.16. For subsets A, B of a space X , the following statements are true:

1 Int A is the largest - open set contained in A;

2 A is - open if and only if  A Int A .

3 Int Int A Int A ;

4 – –Int A A D X A ;

5 – –X Cl A Int X A ;

6 X Int A Cl X A ;
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7 Int A Int B Int A B ;U U

8 Int A B Int A Int B ;I I

Proof . 4 If x A D X A ,then –x D X A and so there exists a - open set U
containing x such that U X A .I Then, x U A and hence x Int A , that is, 

A D X A Int A . On the other hand, if x Int A ,then x D X A since 

Int A is - open and Int A X A .I Hence, Int A A D X A .

6 X Int A X A D X A X A D X A Cl X A .U

Theorem 2.17. Let X , be a topological space and A, B X . Then the following statements 
are true:
1 x Cl A if and only if for every - open subset U containing x, U A .I

2 A B implies that Cl A Cl B .

3 A is -closed if and only if =Cl A A.

4 =Cl Cl A Cl A .

5 Cl A Cl B Cl A B .U U

6 – –Int X A X Cl A .

7 – –Cl X A X Int A .

Definition 2.18. Bd A A Int A is said to be the -border of A.

Theorem 2.19. For a subset A of a space X , the following statements hold:

1 Bd A Bd A where Bd A denotes the border of A;

2 A Int A Bd A ;U

3 Int A Bd A ;I

4 A is a - open set if and only if Bd A ;

5 Bd Int A ;

6 Int Bd A ;

7 Bd Bd A Bd A ;

8 –Bd A A Cl X A ;I

9 –Bd A D X A .
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Proof . 6 If x Int Bd A , then x Bd A . On the other hand, since Bd A A,

x Int Bd A Int A . Hence, x Int A Bd A ,I which contradicts 3 . Thus, 

Int Bd A .

8 – – – –Bd A A Int A A X Cl X A A Cl X A .I

9 – – – –Bd A A Int A A A D X A –D X A .

Definition 2.20. –Fr A Cl A Int A is said to be the - frontier of A.

Theorem 2.21. For a subset A of a space X , the following statements hold:

1 Fr A Fr A where Fr A denotes the frontier of A;

2 Cl A Int A Fr A ;U

3 Int A Fr A ;I

4 Bd A Fr A ;

5 Fr A Bd A D A ;U

6 A is a - open set if and only if Fr A D A ;

7 –Fr A Cl A Cl X A ;I

8 –Fr A Fr X A ;

9 Fr A is - closed;

10 Fr Fr A Fr A ;

11 Fr Int A Fr A ;

12 Fr Cl A Fr A ;

13 Int A A Fr A .

Proof . 2 Int A Fr AU –Int A Cl A Int A Cl AU

3 Int A Fr A Int A Cl A Int A .I I

5 Since Int A Fr A Int A Bd A D A , Fr A Bd A D A .U U U U

7 – –Fr A Cl A Int A Cl A Cl X A .I

9 – –Cl Fr A Cl Cl A Cl X A Cl Cl A Cl Cl X AI I

–Cl A Cl X A Fr A .I Hence  Fr A is -closed.

10 –Fr Fr A Cl Fr A Cl X Fr A Cl Fr A Fr A .I
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12 – –Fr Cl A Cl Cl A Int Cl A Cl A Int Cl A

–Cl A Int A Fr A .

13 – – –A Fr A A Cl A Int A Int A .

3 8 : CHARACTERIZATIONS OF MAPPINGS
The purpose of this part is to introduce - continuous, - irresolute, - open, - closed ,

- -pre open, and - -pre closed functions and explore properties and characterizations of these
functions.

3. - CONTINUOUS FUNCTIONS

The purpose of this section is to investigate the properties and characterizations of  -continuous
functions.

Definition 3.1. A function f : X , Y , is said to be -continuous if
1f V O X , for every V .

Theorem 3.2. Let f : X , Y , be a function. Then the following statements are 
equivalent:

1 f is -continuous.

2 The inverse image of each closed set in Y is a -closed set in X ;

3
1 1Cl f V f Cl V , for every V Y;

4 f Cl U Cl f U , for every U X ;

5 For any point x X and any open set V of  Y containing f x , there exists U O X ,
such that x U and f U V ;

6
1 1Bd f V f Bd V , for every V Y;

7 f D U Cl f U , for every U X ;

8
1 1f Int V Int f V , for every V Y;

Proof . 1 2 : Let F Y be closed. Since f is - continuous, 1 1f Y F X f F
is - open. Therefore, 1f F is -closed in X.
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2 3 : Since Cl V is closed for every V Y , then 1f Cl V is -closed. Therefore 
1 1 1f Cl V Cl f Cl V Cl f V .

3 4 : Let U X and f U V . Then 1 1Cl f V f Cl V . Thus 
1 1Cl U Cl f f U f Cl f U and f Cl U Cl f U .

4 2 : Let W Y be a closed set, and  1U f W . Then f Cl U Cl f U
1Cl f f W Cl W W . Thus 1 1Cl U f f Cl U f W U. So U is 

-closed.

2 1 :Let V Y be an open set. Then Y V is closed. Then 1 1f Y V X f V is 
-closed in X and hence 1 -f V is open in X .

1 5 : Let f : X , Y , be -continuous.For any x X and any open set V of Y
containing f x , 1U f V O X , , and 1f U f f V V .

5 1 : Let V . We prove 1f V O X , . Let 1x f V .Then f x V and there 
exists U O X , such that x U and f x f U V . Hence 

1 1x U f f U f V . It shows that 1f V is a - neighborhood of each of its points. 
Therefore 1f V O X , .

6 8 : Let V Y. Then by hypothesis, 1 1Bd f V f Bd V

1 1 1f V Int f V f V Int V 1 1f V f Int V

1 1f Int V Int f V .

8 6 : Let V Y. Then by hypothesis, 1 1f Int V Int f V

1 1 1 1 1f V Int f V f V f Int V f V Int V

1 1Bd f V f Bd V .

1 7 : It is obvious, since -f is continuous and by 4 f Cl U Cl f U for each 

U X . So f D U Cl f U .
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7 1 :Let U Y be an open set, V Y U and 1f V W .Then by hypothesis  

f D W Cl f W . Thus 1 1f D f V Cl f f V Cl V V . Then  
1 1D f V f V and 1 -f V is closed. Therefore, -f is continuous.

1 8 : Let  V Y.Then  1f Int V is  - open in X . Thus 1f Int V
1Int f Int V 1Int f V . Therefore 1 1f Int V Int f V .

8 1 : Let  V Y be an open set. Then 1 1 1f V f Int V Int f V . Therefore, 
1 -f V is open. Hence -f is continuous.

In the next Theorem, -# c. denotes the set of points x of X for which a function
f : X , Y , is not -continuous.

Theorem 3.3. -# c. is identical with the union of the - frontiers of the inverse images of 
- open sets containing f x .

Proof . Suppose that f is not -continuous at a point x of X. Then there exists an open set 
V Y containing f x such that f U is not a subset of  V for every U O X , . containing 

x. Hence, we have 1 1U f X f VI for every U O X , containing x. It follows 

that 1x Cl X f V . We also have 1 1x f V Cl f V . This means that 
1x Fr f V . Now, let f be -continuous at x X and V Y any open set containing 

f x . Then, 1x f V is a - open set of X. Thus. 1x Int f V and therefore 
1x Fr f V for every open set V containing f x .

Remarks 3.4. 1 Every -continuous function is continuous, but the converse may not be true.

2 If a function f : X , Y , is -continuous and a function g : Y , Z , is
- continuous, then g f : X , Z , is -continuous.

3 If a function f : X , Y , is -continuous and a function g : Y , Z , is 
continuous, then g f : X , Z , is -continuous.

4 Let X , and Y , be topological spaces. If f : X , Y , is a function, and one of 
the following

a
1 1f Int B Int f B for each B Y.
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b
1 1Cl f B f Cl B for each B Y.

c f Cl A Cl f A for each A X holds, then f is continuous.

Lemma 3.5. Let A Y X , Y is - open in X and A is - open in Y. Then A is - open
in X.

Proof . Since A is - open in Y , there exists a - open set U X such that A Y U.I Thus A
being the intersection of two - open sets in X , is - open in X.

Theorem 3.6. Let f : X , Y , be a mapping and iU : i I be a cover of X such that 

iU O X , for each i I. Then prove that f is -continuous.

Proof . Let V Y be an open set, then 1
if U V is - open in iU for each i I. Since iU is 

- open in X for each i I. So by Lemma 3.5, 1
if U V is - open in X for each i I.

But, 11
if V f U V : i I ,U then  1f V O X , because O X , is closed 

under union. This implies that f is -continuous.

4. - IRRESOLUTE FUNCTIONS

In this section, the functions to be considered are those for which inverses of - open sets are 
- open. We investigate some properties and characterizations of such functions. 

Definition 4.1. Let X , and Y , be topological spaces. A function f : X , Y , is 

called - irresolute if the inverse image of each - open set of Y is a - open set in X.

Theorem 4.2. Let f : X , Y , be a function between topological spaces. Then the 
following statements are equivalent:

1 f is - irresolute;

2 the inverse image of each -closed set in Y is a -closed set in X ;

3 1 1Cl f V f Cl V for every V Y;

4 f Cl U Cl f U for every U X ;

5
1 1f Int B Int f B for every B Y.
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Theorem 4.3. Prove that a function f : X , Y , is irresolute if and only if for each point 

p in X and each - open set B in Y with f p B, there is a - open set A in X such that 
p A, f A B.

Proof . Necessity. Let p X and B O Y , such that f p B. Let 1A f B . Since f

is - irresolute, A is - open in X. Also 1p f B A as f p B. Thus we have 
1f A f f B B.

Sufficiency. Let B O Y , , and 1A f B . We show that A is - open in X. For this let 

x A. It implies that f x B. Then by hypothesis, there exists xA O X , such that xx A

and xf A B. Then 1 1
x xA f f A f B A. Thus xA A : x A .U It follows that 

A is - open in X. Hence f is - irresolute.

Definition 4.4. Let X , be a topological space. Let  x X and N X . We say that N is a 

- neighborhood of x if there exists a -open set M of X such that x M N.

Theorem 4.5. Prove that a function f : X , Y , is - irresolute if and only if for each 
x in X , the inverse image of every - neighborhood of f x , is a - neighborhood of x.

Proof . Necessity. Let x X and let B be a neighborhood of f x . Then there exists 

U O Y , such that f x U B. This implies that 1 1x f U f B . Since f is

- irresolute, so 1f U O X , . Hence 1f B is a - neighborhood of x.

Sufficiency. Let B O Y , . Put 1A f B . Let x A. Then f x B. But then, B being 

- open set, is a - neighborhood of f x . So by hypothesis, 1A f B is a - neighborhood

of x. Hence by definition, there exists xA O X , such that xx A A. Thus 

xA A : x A .U It follows that A is a - open set in X. Therefore f is - irresolute.

Theorem 4.6. Prove that a function f : X , Y , is - irresolute if and only if for each x

in X. and each - neighborhood U of f x , there is a - neighborhood V of x such that 
f V U.

Proof . Necessity. Let x X and let U be a - neighborhood of f x . Then there exists 

f xO O Y , such that f xf x O U . It follows that 1 1
f xx f O f U . By 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 230 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



hypothesis, 1
f xf O O X , . Let 1V f U . Then it follows that V is a 

- neighborhood of x and 1f V f f U U.

Sufficiency. Let B O Y , . Put 1O f B . Let x O. Then f x B. Thus B is a 

- neighborhood of f x . So by hypothesis, there exists a - neighborhood xV of x such that 

xf V B. Thus it follows that 1 1
x xx V f f V f B O. Since xV is a - neighborhood

of x, so there exists an xO O X , such that x xx O V . Hence xx O O,

xO O X , . Thus xO O : x O .U It follows that O is - open in X. Therefore, f is 
- irresolute.

Theorem 4.7. Prove that a function f : X , Y , is - irresolute if and only if 

f D A f A D f A ,U for all A X .

Proof . Necessity. Let f : X , Y , be - irresolute. Let A X , and 0a D A .

Assume that 0f a f A and let V denote a  - neighborhood of 0f a . Since f is 

- irresolute, so by Theorem 4.6, there exists a - neighborhood U of 0a such that 
f U V . From 0a D A , it follows that IU A ; there exists, therefore, at least one 

element Ia U A such that f a f A and f a f V . Since 0f a f A , we have 

0f a f a . Thus every - neighborhood of 0f a contains an element of f A different 

from 0f a , consequently, 0f a D f A . This proves necessity of the condition.

Sufficiency. Assume that f is not - irresolute. Then by Theorem 4.6, there exists 0a X and 

a - neighborhood V of 0f a such that every - neighborhood U of 0a contains at least 

one element a U for which f a V . Put A a X : f a V . Then 0a A since 

0f a V , and therefore 0f a A; also 0f a D f A since 0V V f a .–I It 

follows that 0 –f a f D A f A D f A ,U which is a contradiction to the given 
condition. The condition of the Theorem is therefore sufficient, and the theorem is proved.
Theorem 4.8. Let f : X , Y , be a one-to-one function. Then f is - irresolute if and 

only if f D A D f A , for all A X .

Proof .Necessity. Let f be - irresolute. Let A X ,
0a D A and V be a - neighborhood

of 0f a . Since f is - irresolute, so by Theorem 4.6, there exists a - neighborhood U of 0a

such that f U V . But 0a D A ; hence there exists an element a U AI such that 0a a ;
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then f a f A and since f is one to one, 0f a f a .Thus every - neighborhood V of 

0f a contains an element of f A different from 0f a ; consequently 0f a D f A .

We have therefore f D A D f A .

Sufficiency. Follows from Theorem 4.7.

5 - OPEN FUNCTIONS

The purpose of this section is to investigate some characterizations of - open mappings.

Definition 5.1. Let X , and Y , be topological spaces. A function f : X , Y , is 

called - open if for every open set G in X , f G is a - open set in Y.

Theorem 5.2. Prove that a mapping f : X , Y , is - open if and only if for each x X ,

and U such that x U , there exists a - open set W Y containing f x such that 
W f U .

Proof . Follows immediately from Definition 5.1.

Theorem 5.3. Let f : X , Y , be - open. If  W Y and F X is a closed set 
containing 1f W , then there exists a -closed H Y containing W such that 1f H F.

Proof . Let H Y f Y F . Since 1f W F, we have 1f Y F Y W . Since f is

- open, then H is -closed and 1 1f H X f f X F X X F F.

Theorem 5.4. Let f : X , Y , be a - open function and let B Y. Then 
1 1f Cl Int Cl B Cl f B .

Proof . 1Cl f B is closed in X containing 1f B . By Theorem 5.3, there exists a  -closed

set B H Y such that 1 1f H Cl f B . Thus, 1f Cl Int Cl B

1f Cl Int Cl H 1 1f H Cl f B .

Theorem 5.5. Prove that a function f : X , Y , is - open if and only if 

f Int A Int f A , for all A X .
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Proof .Necessity. Let A X and x Int A .Then there exists xU such that xx U A. So 

xf x f U f A . and by hypothesis, xf U O Y , . Hence f x Int f A .

Thus f Int A Int f A .

Sufficiency. Let U . Then by hypothesis, f Int U Int f U . Since Int U U as 

U is open. Also, Int f U f U .Hence f U Int f U . Thus f U is - open

open in Y.So f is - open.

Remark 5.6. The equality may not hold in the preceding Theorem.

Theorem 5.7. Prove that a function f : X , Y , is - open if and only if  
1 1Int f B f Int B , for all B Y.

Proof . Necessity. Let B Y. Since 1Int f B is open in X and f is - open,
1f Int f B - open in Y. Also we have 1 1f Int f B f f B B. Hence, 

1f Int f B Int B . Therefore 1 1Int f B f Int B .

Sufficiency. Let A X . Then f A Y . Hence by hypothesis, we obtain 
1 1Int A Int f f A f Int f A . Thus f int A Int f A , for all 

A X . Hence, by Theorem 5.5, f is - open.

Theorem 5.8. Let f : X , Y , be a mapping. Then a necessary and sufficient condition 

for f to be - open is that 1 1f Cl B Cl f B for every subset B of Y.

Proof . Necessity. Assume f is - open. Let B Y. Let 1x f Cl B . Then 

f x Cl B . Let U such that x U. Since f is - open, then f U is a - open set in 

Y. Therefore, B f U .I Then 1U f B .I Hence 1x Cl f B . We conclude that 
1 1f Cl B Cl f B .

Sufficiency. Let B Y. Then Y B Y. By hypothesis, 1 1f Cl Y B Cl f Y B .

This implies that 1 1X Cl f Y B X f Cl Y B . Hence 
1 1X Cl X f B f Y Cl Y B . This implies that 1 1Int f B f Int B .

Now form Theorem 5.7, it follows that f is - open.

6. - CLOSED FUNCTIONS
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In this section, we introduce -closed functions and study certain properties and characterizations 
of these types of functions.

Definition 6.1. A mapping f : X , Y , is called -closed if the image of each closed set 

in X is a -closed set in Y.

Theorem 6.2. Prove that a mapping f : X , Y , is -closed if and only if

Cl f A f Cl A for each A X .

Proof . Necessity. Let f be -closed and let A X . Then f A f Cl A and 

f Cl A is a -closed set in Y. Thus Cl f A f Cl A .

Sufficiency.  Suppose that Cl f A f Cl A , for each A X . Let A X be a closed 

set. Then Cl f A f Cl A f A . This shows that f A is a -closed set. Hence f is
-closed.

Theorem 6.3. Let f : X , Y , be -closed. If V Y and E X is an open set 
containing 1f V , then there exists a - open set G Y containing V such that 1f G E.

Proof . Let G Y f X E .Since 1f V E,we have f X E Y V . Since f is 
- closed , then G is a - open set and 1 1f G X f f X E X X E E.

Theorem 6.4. Suppose that f : X , Y , is a -closed mapping. Then 

Int Cl f A f Cl A for every subset A of X.

Proof . Suppose f is a -closed mapping and A is an arbitrary subset of X . Then f Cl A

is -closed in Y. Then Int Cl f Cl A f Cl A . But also 

Int Cl f A Int Cl f Cl A . Hence Int Cl f A f Cl A .

Theorem 6.5. Let f : X , Y , be a -closed function, and B, C Y .

Proof . 1 If U is an open neighborhood of 1f B , then there exists a - open neighborhood 
V of B such that 1 1f B f V U.

2 If f is also onto, then if 1f B and 1f C have disjoint open neighborhoods, so have B
and C.
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Proof . 1 Let V Y f X U .Then c cV Y V f U . Since f is - closed , so V is a 

- open set. Since 1f B U , we have 1c c c cV f U f f B B . Hence, B V , and 

thus V is a - open neighborhood of B. Further 1 1 1 cc c cU f f U f V f V . This

proves that 1f V U.

2 If 1f B and 1f C have disjoint open neighborhoods M and N, then by 1 , we have 
- open neighborhoods U and V of B and C respectively such that 

1 1f B f U Int M and 1 1f C f V Int N . Since M and  N are 
disjoint, so are Int M and Int N , hence so 1f U and 1f V are disjoint as well. It 
follows that U and V are disjoint too as f is onto.

Theorem 6.6. Prove that a surjective mapping f : X , Y , is closed ,- if and only if for 
each subset B of Y and each open set U in X containing 1f B , there exists a - open set V
in Y containing B such that 1f V U.

Proof . Necessity. This follows from 1 of Theorem 6.5.

Sufficiency. Suppose F is an arbitrary closed set in X. Let y be an arbitrary point in Y f F .

Then 1 1f y X f f F X F and X F is open in X. Hence by hypothesis, 

there exists a - open set yV containing y such that 1
yf V X F . This implies that 

yy V Y f F . Thus U yY f F V : y Y f F . Hence Y f F , being a union 
of - open sets, is - open. Thus its complement f F is -closed. This shows that f is 

- closed.

Theorem 6.7. Let f : X , Y , be a bijection. Then the following are equivalent:

a f is -closed.

b f is - open.

c
1f is -continuous.

Proof . a b : Let U . Then X U is closed in X. By a , f X U is -closed in

Y. But f X U f X f U Y f U . Thus f U is - open in Y. This shows that  
f is - open.
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b c : Let U X . be an open set. Since f is - open. So
11f U f U is - open in 

Y. Hence 1f is -continuous.

c a : Let A be an arbitrary closed set in X. Then X A is open in X. Since 1f is

- continuous,
11f X A - open in Y. But

11f X A f X A Y f A .

Thus f A is -closed in Y. This shows that f is -closed.

Remark 6.8. A bijection f : X , Y , may be open and closed but neither - open nor
-closed.

7. PRE - - OPEN FUNCTIONS

The purpose of this section is to introduce and discuss certain properties and characterizations of 
- -pre open functions.

Definition 7.1. Let X , and Y , be topological spaces. Then a function 

f : X , Y , is said to be - -pre open if and only if for each A O X , ,
f A O Y , .

Theorem 7.2. Let f : X , Y , and g : Y , Z , be any two - -pre open
functions. Then the composition function g f : X , Z , is a - -pre open function.

Proof . Let U O X , . Then f U O Y , . Since f is - -pre open. But then 

S
g f U as g is - -pre open. Hence, g f is - -pre open.

Theorem 7.3. Prove that a mapping f : X , Y , is - -pre open if and only if for each 

x X and any U O X , such that x U , there exists V O Y , such that f x V
and V f U .

Proof .Routine.

Theorem 7.4. Prove that a mapping f : X , Y , is - -pre open if and only if for each 

x X and for any - neighborhood U of x in X , there exists a - neighborhood V of f x

in Y such that V f U .

Proof . Necessity. Let x X and let U be a - neighborhood of  x. Then there exists 
S

W

such that x W U. Then f x f W f U . But f W O Y , as f is - -pre open.
Hence V f W is a - neighborhood of f x and V f U .
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Sufficiency. Let U O X , and let x U. Then U is a - neighborhood of x. So by 

hypothesis, there exists a - neighborhood
f xV of  f x such that f xf x V f U . It 

follows at once that f U is a - neighborhood of each of its points. Therefore f U is 
- open. Hence f is - -pre open.

Theorem 7.5. Prove that a function f : X , Y , is - -pre open if and only if 

f Int A Int f A , for all A X .

Proof . Necessity. Let A X and x Int A . Then there exists xU O X , such that 

xx U A. So xf x f U f A and by hypothesis, xf U O Y , . Hence 

f x Int f A . Thus f Int A Int f A .

Sufficiency. Let U O X , . Then by hypothesis, f Int U Int f U . Since 

Int U U as U is - open. Also Int f U f U . Hence f U Int f U . Thus 

f U is - open in Y. So f is - -pre open.

We remark that the equality does not hold in Theorem 7.5 as the following example shows. 

Example 7.6. Let 1 2X Y , . suppose X is antidiscrete and Y is discrete. Let f Id .,

1A . Then 1f Int A Int f A .

Theorem 7.7. Prove that a function f : X , Y , is - -pre open if and only if 
1 1Int f B f Int B ,for all B Y.

Proof . Necessity. Let B Y. Since  1Int f B is - open in X and f is - -pre open,
1f Int f B - open in Y. Also we have 1 1f Int f B f f B B. Hence, 

1f Int f B Int B . Therefore 1 1Int f B f Int B .

Sufficiency. Let A X . Then f A Y . Hence by hypothesis, we obtain 
1 1Int A Int f f A f Int f A . This implies that 

1f Int A f f Int f A Int f A . Thus f Int A Int f A , for all 

A X . Hence, by Theorem 7.5, f is - -pre open.
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Theorem 7.8. Prove that a mapping f : X , Y , is - -pre open if and only if 
1 1f Cl B Cl f B , for every subset B of Y.

Proof . Necessity. Let B Y and let 1x f Cl B . Then f x Cl B . Let 

U O X , such that x U. By hypothesis, f U O Y , and f x f U . Thus

f U B .I Hence 1U f B .I Therefore, 1x Cl f B , So we obtain 
1 1f Cl B Cl f B .

Sufficiency. Let B Y. Then Y B Y. By hypothesis, 1f Cl Y B
1Cl f Y B .This implies that 1 1X Cl f Y B X f Cl Y B . Hence 

1 1X Cl X f B f Y Cl Y B . Then this implies that 1Int f B
1f Int B . Now by Theorem 7.7, it follows that f is - -pre open.

Theorem 7.9. Let f : X , Y , and g : Y , Z , be two mappings such that 
g f : X , Z , is - irrsolute. Then

1 If g is a - -pre open injection, then f is - irrsolute.

2 If f is a - -pre open surjection, then g is - irrsolute.

Proof . 1 Let U O Y , . Then g U O Z, since g is - -pre open Also g f is

-S irrsolute. Therefore, we have 1g f g U O X , . Since g is an injection, so we 

have : 1 1 1g f g U f g g U 1 1 1f g g U f U . Consequently 
1f U is - open in X. This proves that f is - irrsolute.

2 Let V O Z, . Then 
1g f V O X , since g f is - irrsolute. Also f is

- -pre open, 1f g f V is - open in Y. Since f is surjective, we note that 

1f g f V
1 1 1 1 1 1f g f V f f g V f f g V g V . Hence 

g is - irrsolute.

8. PRE - - CLOSED FUNCTIONS

In this last section, we introduce and explore several properties and characterizations of 
- -pre closed functions.
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Definition 8.1. A function f : X , Y , is said to be - -pre closed if and only if the 

image set f A is -closed for each -closed subset A of X.

Theorem 8.2. The composition of two - -pre closed mappings is a - -pre closed mapping.

Proof .The straightforward proof is omitted.

Theorem 8.3. Prove that a mapping f : X , Y , is - -pre closed if and only if 

Cl f A f Cl A for every subset A of X.

Proof . Necessity. Suppose f is a - -pre closed mapping and A is an arbitrary subset of X.

Then f Cl A is -closed in Y. Since f A f Cl A , we obtain 

Cl f A f Cl A .

Sufficiency. Suppose F is an arbitrary -closed set in X. By hypothesis, we obtain 
f F Cl f F f Cl F f F . Hence f F Cl f F . Thus f F is

-closed in Y. It follows that f is - -pre closed.

Theorem 8.4. Let f : X , Y , be a - -pre closed function, and B,C Y.

1 If U is a - open neighborhood of 1f B , then there exists a - open neighborhood V of
B such that 1 1f B f V U.

2 If f is also onto, then if 1f B and 1f C have disjoint - open neighborhoods, so have  
B and C.

Proof . 1 Let V Y f X U .Then c cV Y V f U . Since f is - -pre closed , so V

is - open. Since 1f B U , we have 1c c c cV f U f f B B . Hence, B V , and 

thus V is a - open neighborhood of B. Further  1 1 1 cc c cU f f U f V f V .This

proves that 1f V U.

2 If 1f B and 1f C have disjoint - open neighborhoods M and N, then by 1 , we 

have - open neighborhoods U and  V of B and C respectively such that 
1 1f B f U Int M and 1 1f C f V Int N . Since M and N are disjoint, 

so are Int M and Int N , and  hence so 1f U and  1f V are disjoint as well. It 
follows that U and  V are disjoint too as f is onto.
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Theorem 8.5. Prove that a surjective mapping f : X , Y , is - -pre closed if and only 

if for each subset B of Y and each - open set U in X containing 1f B , there exists a - open

set V in Y containing B such that 1f V U.

Proof.Necessity. This follows from 1 of Theorem 8.4.

Sufficiency. Suppose F is an arbitrary -closed set in X. Let y be an arbitrary point in 
Y f F . Then 1 1f y X f f F X F and X F is - open in X. Hence by 

hypothesis, there exists a - open set yV containing y such that 1
yf V X F . This implies 

that yy V Y f F . Thus U yY f F V y Y f F . Hence Y f F , being a 

union of - open sets is - open. Thus its complement f F is closed. This shows that f

is -closed.

Theorem 8.6. Let f : X , Y , be a bijection. Then the following are equivalent:

1 f is - -pre closed.

2 f is - -pre open.

3 1f is - irresolute.

Proof . 1 2 : Let U O X , . Then X U is -closed in X. By 1 , f X U is

-closed in Y. But f X U f X f U Y f U . Thus f U is - open in Y.This 

shows that f is - -pre open.

2 3 : Let A X . Since f is - -pre open, so by Theorem 7.8,
1 1f Cl f A Cl f f A . It implies that Cl f A f Cl A .

Thus 1 11 1Cl f A f Cl A , for all A X . Then by Theorem 4.8, it follows that 
1f is - irresolute.

3 1 : Let A be an arbitrary -closed set in X. Then X A is - open in X. Since 1f is

- irresolute,
11f X A is - open in Y. But 

11f X A f X A Y f A .

Thus f A is -closed in Y. This shows that f is - -pre closed.
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ABSTRACT

In 2020, M. Anto and S. Andrin Shahila introduced a new class of sets in topological spaces 
namely ˆ** closed-g s sets and studied the properties of ˆ** closed-g s sets in topological spaces. 
We will extend the concept of compactness via ˆ** open-g s sets by introducing 
ˆ** compactness-g s in topological spaces and will investigate their relationships among them 

as well as their characterizations by making use of generalized mappings including 
ˆ** continuous-g s functions and ˆ** irresolute-g s functions. The objective of this paper is to 

introduce the new concepts called ˆ** compact-g s space, ˆ** Lindelof-g s space, 
ˆcountably ** compact-g s space, ˆalmost ** compact-g s space, and ˆmildly ** compact-g s

space in topological spaces and investigate fundamental properties and characterizations of 
these new notions in topological spaces.
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Key Words and Phrases: Topological space, ˆ closed set,-g**s ˆ open set,-g**s
ˆ** compact-g s space, ˆ Lindelof-g**s space, countably ˆ** compact-g s space, 

ˆalmost ** compact-g s space, mildly ˆ** compact-g s space

1. INTRODUCTION

The concept of supra topology was introduced by A. S. Mashhour et al [18] in the year 1983. 
They studied  continuous-s functions and  continuous-s* functions. In 2008, R. Devi et al [7]
introduced the concept of supra open- sets and supra continuous- mappings. Jamal M. 
Mustafa [22] studied supra b compact- and supra b Lindelof- spaces. Vidyarani et al [38]
introduced the concept of supra N compact- , countably supra N compact- , supra N Lindelof-
and investigated their relationships using the concept of continuity. In 2013, Missier and 
Rodrigo [20] introduced new class of sets in general topology called open- supra open-

sets. In 2019, Amir A. Mohammed and Beyda S. Abdullah [21] introduced a new class of open 
sets in a topological space called ii open- sets and investigated its fundamental properties and 
studied some properties and several characterizations of this class including the relation of 
ii open- sets with many other classes of open sets. They showed that the family of  ii open-
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subsets of a topological space X , forms a topology on X which is finer than . In 2020, 

M. Anto and S. Andrin Shahila [3] introduced a new class of sets in topological spaces namely 
ˆ** closed-g s sets and studied the properties of ˆ** closed-g s sets in topological spaces. We will 

extend the concept of compactness via ˆ** open-g s sets by introducing ˆ** compactness-g s in
topological spaces and will investigate their relationships among them as well as their 
characterizations by making use of generalized mappings including ˆ** continuous,-g s and 
ˆ** irresolute-g s functions. The objective of the present talk is to introduce the new concepts 

called ˆ** compact-g s space, ˆ** Lindelof-g s space, ˆcountably ** compact-g s space, 
ˆalmost ** compact-g s space, and ˆmildly ** compact-g s space compact space in topological 

spaces and investigate fundamental properties and characterizations of these new notions in 
topological spaces.

2. PRELIMINARIES

The X , and Y , or simply, X and Y denote topological spaces on which no separation axioms 

are assumed unless explicitly stated and f : X , Y , means a mapping f from a topological 

space X to a topological space Y . A subset A of a topological space X , is said to be open if 

A . A subset A of a topological space X is said to be closed if the set –X A is open.  The interior 

of a subset A of a topological space X is defined as the union of all open sets contained in A. It is 

denoted by Int A . The closure of a subset A of a topological space X is defined as the intersection 

of all closed sets containing A. It is denoted by Cl A . If  U is a set and x is a point in X , then 

N x , and cU denote respectively, the neighborhood system of x, and the complement of U ,

respectively. We start with recalling the following definitions and results 3 , which are necessary for 

this study in the sequel.

Definition 2.1. A subset A of a topological space X , is said to be -semi open set if 

A Cl Int A and a semi-closed set if Int Cl A A.

Definition 2.2. A subset A of a topological space X , is said to be  an open- set if 

A Int Cl Int A and an -closed set if Cl Int Cl A A.

Definition 2.3. A subset A of a topological space X , is said to be a generalized closed  

-briefly g closed set if Cl A U , whenever A U and U is open in X , .

Definition 2.4. A subset A of a topological space X , is said to be a generalized semi-

closed  -briefly gs closed set if sCl A U , whenever A U and U is open in X , .
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Definition 2.5. A subset A of a topological space X , is said to be a -ˆ closedg set if 

Cl A U , whenever A U and U is semi-open in X , .

Definition 2.6. A subset A of a topological space X , is said to be a -closedg* set if 

Cl A U , whenever A U and U is open-g in X , .

Definition 2.7. A subset A of a topological space X , is said to be a -ˆ* closedg set if

Cl A U , whenever A U and U is -ˆ openg in X , .

Definition 2.8. A subset A of a topological space X , is said to be a -closedg** set if

Cl A U , whenever A U and U is -openg* in X , .

Definition 2.9. A subset A of a topological space X , is called a ˆ** -closedg s set if

sCl A U , whenever A U and U is ˆ*-openg in X , . The complement of a ˆ** -closedg s
set is called ˆ** -openg s set. We denote the family of all  ˆ** -openg s sets and ˆ** -closedg s
sets of a topological space X , by -ˆ** O X ,g s and -ˆ** C X , ,g s respectively.

Theorem 2.10. Let X , be a topological space.  Then, every closed set is -ˆ** closedg s set. 

Proof . Let A be a closed set in X , . Let A H and H is ˆ*- .openg Since A is closed 

Cl A H. But sCl A Cl A H sCl A H. Hence A is -ˆ** closed .g s

The converse of the above theorem is not true in general as shown in the following example.

Example 2.11. Let X a,b,c and ,X , a .Then A b is -ˆ** closedg s but not 

closed. 

Theorem 2.12. Let X , be a topological space.  Then every -closed set is ˆ** -closedg s
set. 

Proof . Let A be an -closed closed set in ( , ). Let A U and U is -ˆ open.g* Since A is 

-closed , Cl A A U. This implies Cl A U. But every -closed set is semi-

closed. Then this implies sCl A U. Hence A is -ˆ** closed .g s

The converse of the above theorem is not true in general as shown in the following example.

Example 2.13. Let X a,b,c and ,X , a,b .Then A b is -ˆ** closedg s but not 

-closed.
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Theorem 2.14. Let X , be a topological space.  Then every -semi closed set is 

ˆ** -closedg s set. 

Proof . Let A be a semi-closed set in ( , ). Let A U and U is -ˆ open.g* Since A is 

-semi closed , sCl A U. Hence A is -ˆ** closed .g s

The converse of the above theorem is not true in general as shown in the following example.

Example 2.15. Let X a,b,c and ,X , c , b,c , Then A a,c is -ˆ** closedg s
but not -semi closed.

Remark 2.16.The following diagram shows the relationships of -ˆ** openg s sets with some 
other sets.

- - -ˆopen set open set semi open set ** openg s

Theorem 2.17. The arbitrary intersection of any family of ˆ** -closedg s sets is a ˆ** -closedg s
set. 

Proof .Let A : I be a family of ˆ** -closedg s sets in a topological space X , .

Let U be a ˆ*-openg set in X such that A U for each .I Then sCl A U for each 

.I This implies that .I IsCl A sCl A UI I Thus .IsCl A UI Hence 

I AI I is ˆ** - .closedg s

Theorem 2.18. The arbitrary union of any family of ˆ** -openg s sets is a ˆ** -openg s set. 

Proof . The proof is easy by using complements and Theorem 2.17.

Definition 2.19. Let X , be a topological space and A be a subset of X. A point x X is

said to be a -ˆ** interiorg s point of A if  there exists a -ˆ** openg s set G containing x such 

that G A. The set of all -ˆ** interiorg s points of A is said to be -ˆ** interiorg s of A and is 

denoted by -ˆ** Int A .g s ˆ ˆ** - : ** - .UInt A U U is a open set and U Ag s g s

Definition 2.20. Let X , be a topological space and A be a subset of X. Then the 

-ˆ** closureg s of A, denoted by -ˆ** Cl Ag s is the intersection of all -ˆ** closedg s subsets of 

X which contain A. ˆ ˆ** - : ** - .ICl A U U is a closed and A Ug s g s

Theorem 2.21. Let X , be a topological space and A, B X . Then the following assertions 

are true.

1 -ˆ ** Int Ag s is the union of all -ˆ** openg s subsets of A.
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2 A is -ˆ** openg s if and only if -ˆ** Imt A A.g s

3 -ˆA ** Cl A Cl A .g s

4 -ˆInt A ** Int A A.g s

5 If A B, then - -ˆ ˆ** Cl A ** Cl B .g s g s

6 A is -ˆ** closedg s if and only if -ˆ** Cl A A.g s

7 - - -ˆˆ ˆ** Cl ** Cl A ** Cl A .g sg s g s

8 If A B, then - -ˆ ˆ** Int A ** Int B .g s g s

9 - - -ˆ ˆ ˆ** Int ** Int A ** Int A .g s g s g s

10 – - - –ˆ ˆX ** Int A ** Cl X A .g s g s

11 – - - –ˆ ˆX ** Cl A ** Int X A .g s g s

12 -ˆx ** Cl Ag s if and only if for every -ˆ** openg s set U containing x, U A .

13 - -ˆ ˆ** Cl U ** Cl U .ˆ ˆ** Cl U ** Cl U .- -ˆ Clg s g s

14 - - -ˆ ˆ ˆ** Int A B ** Int A ** Int B ..g s g s g s

Definition 2.22. A subset A of a topological space X , is called a -ˆ** neighbourhoodg s of

a point x in X if there exists a -ˆ** openg s set U in X such that x U A.

The set of all -ˆ** neighbourhoodsg s of an element x in X will be denoted by: 

- -x xˆ ˆ** N ** N Xg s g s -ˆA X : A is a ** neighbourhood of x .g s

Remark 2.23. Since every open set is a -ˆ** openg s set, then every neighbourhood  of x is a 

-ˆ** neighbourhoodg s of x, but the converse is not true in general. In example 2.11, a, c is 

a -ˆ** neighbourhoodg s of a point c, since c a,c a,c and a, c is a -ˆ** openg s set in 

X. But a, c is not a neighbourhood of a point c.

Proposition 2.24. A subset A of a topological space X , is -ˆ** openg s if and only if it is 

a -ˆ** neighbourhoodg s of each of its points. 

Proof . If A is -ˆ** openg s in X , then  x A A for each x A. Thus A is a 

-ˆ** neighbourhoodg s of each of its points.  Conversely, suppose that A is a 
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ˆ** neighborhood-g s of each of its points. Then for each x A, there exists a -ˆ** openg s set 

xU in X such that xx U A. Hence xx A
U A. Since xx A

A U , therefore 

xx A
A U . Thus A is a -ˆ** openg s set in X , since it is a union of -ˆ** openg s sets.

Definition 2.25. A mapping f : X , Y , is called -ˆ** irresoluteg s at a point x X if

for all -ˆ** openg s subsets V in Y containing f x , there is a -ˆ** openg s subset U of X such 

that x U and f U is a subset of V . The function f will be called -ˆ** irresoluteg s if f is

-ˆ** irresoluteg s at each point x X .

Theorem 2.26. Let f : X , Y , be a function. Then the following statements are 

equivalent. 

1 f is -ˆ** irresolute.g s

2 For each x X and each -ˆ** neighbourhoodg s V of f x in Y , there is a 

ˆ** neighborhood-g s U of x such that  f U V .

3 The inverse image of every -ˆ** closedg s subset of Y is a -ˆ** closedg s subset of X .

4 The inverse image of every -ˆ** openg s subset of Y is a -ˆ** openg s subset of X .

Definition 2.27. A function f : X , Y , is called -ˆ** continuousg s if 1f V is 

-ˆ** openg s set in X for every open set V in Y .

Proposition 2.28. A function f : X , Y , is called -ˆ** continuousg s if and only if 
1f V is -ˆ** closedg s set in X for every closed set V in Y .

Definition 2.29. A function f : X , Y , is called - -ˆPre ** openg s if  and only if  the 

image set f U is -ˆ** openg s set in Y for every -ˆ** openg s set U in X.

Proposition 2.30. A bijection function f : X , Y , is called -ˆ** homeomorphismg s if 

f is - -ˆpre ** openg s and -ˆ** irreseolute.g s

Definition 2.31. A function f : X , Y , is called perfectly -ˆ** continuousg s if the 

inverse image 1f V of every -ˆ** openg s set V of Y is both open and closed in X.

Definition 2.32. A function f : X , Y , is called strongly -ˆ** continuousg s if the 

inverse image 1f V of every -ˆ** openg s V in Y is open in X.
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3. -COMPACT SPACESĝ**s
Definition 3.1. A collection iA : i I of -ˆ** openg s sets in a topological space X , is

called a -ˆ** openg s cover of a subset B of X if U iB A : i I holds. 

Definition 3.2. A topological space X , is called -ˆ** compactg s if every -ˆ** openg s cover 

of X has a finite subcover.

Definition 3.3. A subset B of a topological space X , is said to be -ˆ** compactg s relative 

to X , if, for every collection iA : i I of -ˆ** openg s subsets of X such that 

U iB A : i I there exists a finite subset 0I of I such that 0U iB A : i I .

Definition 3.4. A subset B of a topological space X , is said to be -ˆ** compactg s if B is 

-ˆ** compactg s as a subspace of X.

Definition 3.5. Every -ˆ** compactg s space is compact.

Proof . Let iA : i I be an open cover of X , . Since every open set in X is -ˆ** openg s
in X. So iA : i I is a -ˆ** openg s cover of X , . Since X , is -ˆ** compact,g s

-ˆ** openg s cover iA : i I of X , has a finite sub cover say 1 2 3iA : i , , ,...,n for X.

Hence X , is a compact space.

Definition 3.6. Every -ˆ** closedg s subset of a -ˆ** compactg s space X , is

-ˆ** compactg s relative to X.

Proof . Let A be a -ˆ** closedg s subset of a topological space X , . Then cA is -ˆ** openg s
in X , . Let iA : i I be a -ˆ** openg s cover of A by -ˆ** openg s subsets of X , .

Then U c* A is a -ˆ** openg s cover of X , . That is UU c
ii I

X A A . By 

hypothesis, X , is a -ˆ** compactg s space and hence * is reducible to a finite subcover 

of X , say 
0

UU c
ii I

X A A for some finite subset 0I of I . But A and cA are disjoint. 

Hence 0U iA A : i I . Thus -ˆ** openg s cover iA : i I of A contains a finite 

subcover. Hence A is -ˆ** compactg s relative to X , .

Theorem 3.7. A -ˆ** continuousg s image of a -ˆ** compactg s space is compact. 
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Proof . Let f : X , Y , be a -ˆ** continuousg s mapping from a  -ˆ** compactg s
topological space X , onto a topological space Y , . Let iA : i I be an open cover 

of Y. Therefore 1 1
if f A : i I is a -ˆ** openg s cover of X , as f is

-ˆ** continuous.g s Since X is -ˆ** compact,g s the -ˆ** openg s cover 
1 1

if f A : i I of X , has a finite subcover  say 1 1 2 3if A : i , , ,...,n .

Therefore 1
1Un

ii
X f A , which implies 

1

n
ii

Y f X A .U That is 1 2 3iA : i , , ,...,n is 

a finite subcover of  iA : i I . Hence Y , is compact.

Theorem 3.8. Suppose that a function f : X , Y , is -ˆ** irresoluteg s and a subset S

of X is -ˆ** compactg s relative to X , , then the image f S is -ˆ** compactg s relative to 

Y , .

Proof . Let iA : i I be a collection of -ˆ** openg s subsets of Y , , such that 

if S A : i I .U Since f is -ˆ** irresolute.g s So iS f A : i I ,1U where  

-i ˆf A : i I ** O X , .1 g s Since S is -ˆ** compactg s relative to X , , there exists 

a finite sub collection 1 1 1
1 2 nf A , f A , . . ., f A such that 

nS f A , f A , . . ., f A .1 1 1
1 2U That is nf S A ,A ,...,A .1 2U Hence f S is

-ˆ** compactg s relative to Y , .

Theorem 3.9. Suppose that a mapping f : X , Y , is strongly -ˆ** continuousg s

mapping from a compact space X , onto a topological space Y , . Then Y , is

-ˆ** compact.g s

Proof . Let iA : i I be a -ˆ** openg s cover of Y , . Since f is strongly -ˆ** continuous,g s

if A : i I1 is an open cover of X , . Again, since X , is compact, the open cover 

if A : i I1 of X , has a finite sub cover say if A : i , , ,...,n .1 12 3 Therefore 

iX f A : i , , ,...,n ,1 12 3U which implies if X A : i , , ,...,n ,12 3U so that 

iY A : i i , , ,...,n .12 3U Thus nA ,A ,...,A1 2 is a finite subcover of iA : i I for 

Y , . Hence Y , is -ˆ** compact.g s

Theorem 3.10. Suppose that a mapping f : X , Y , is perfectly -ˆ** continuousg s
mapping from a compact space X , onto a topological space Y , . Then Y , is 

-ˆ** compact.g s
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Proof . Let iA : i I be a -ˆ** openg s cover of Y , . Since f is perfectly 

-ˆ** continuous,g s if A : i I1 is an open cover of X , . Again, since X , is compact, 

the open cover if A : i I1 of X , has a finite sub cover say if A : i , , ,...,n .1 1 2 3

Therefore iX f A : i , , ,...,n ,U 1 1 2 3 which implies if X A : i , , ,...,n ,12 3U so

that iY A : i , , ,...,n .12 3U That is nA , A , . . ., A1 2 is a finite subcover of  iA : i I for  

Y , . Hence Y , is -ˆ** compact.g s

Theorem 3.11. Suppose that a function  f : X , Y , is a -ˆ** irresoluteg s mapping

from a -ˆ** compactg s space X , onto a topological space Y , . Then Y , is 

-ˆ** compact.g s

Proof . Let f : X , Y , be a -ˆ** irresoluteg s mapping from a -ˆ** compactg s space 

X , onto a  topological space Y , . Let iA : i I be a -ˆ** openg s cover of Y , .

Then if A : i I1 is a -ˆ** openg s cover of X , , since f is -ˆ** irresolute.g s As

X , is -ˆ** compact,g s the -ˆ** openg s cover if A : i I1 of X , has a finite sub 

cover say if A : i , , ,...,n .1 12 3 Therefore iX f A : i , , ,...,n ,1 12 3U which implies 

if X A : i , , ,...,n ,12 3U so that iY A : i , , ,...,n .12 3U That is  nA , A ,. . ., A1 2 is a 

finite subcover of  iA : i I for Y , . Hence Y , is -ˆ** compact.g s

Theorem 3.12. If X , is compact and every -ˆ** closedg s set in X is also closed in X,

then X , is -ˆ** compact.g s

Proof . Let iA : i I be a -ˆ** openg s cover of  .X Since every -ˆ** closedg s set in X is 

also  closed in .X Thus iX A : i I– is a closed cover of X and hence iA : i I is an 

open cover of .X Since X , is compact. So there exists a finite subcover iA : i , , ,...,n12 3

of iA : i I such that iX A : i , , ,...,n .12 3U Hence X , is -ˆ** compact.g s

Theorem 3.13. A topological space X , is -ˆ** compactg s if and only if every family of 

-ˆ** closedg s sets of X , having finite intersection property has a nonempty intersection. 

Proof . Suppose X , is -ˆ** compact.g s Let iA : i I be a family of -ˆ** closedg s sets 

with finite intersection property. Suppose i
i I

A ,I then iX A : i I X .–I This implies 

iX A : i I X .–U Thus the cover iX A : i I is a -ˆ** openg s cover of X , .
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Then as X , is -ˆ** compact,g s the -ˆ** openg s cover  iX A : i I– has a finite sub 

cover say iX A : i , , ,...,n .– 12 3 This implies that iX X A : i , , ,...,n– 12 3U which 

implies iX X A : i , , ,...,n ,– 12 3I which implies –X X

– – iX X A : i , , ,...,n ,12 3I which implies iA : i , , ,...,n .12 3I This disproves the 

assumption. Hence  iA : i I .I

Conversely, suppose X , is not -ˆ** compact.g s Then there exits a -ˆ** openg s cover of 

X , say iG : i I having no finite subcover. This implies for any finite subfamily 

iG : i , , ,...,n12 3 of  iG : i I , we have iG : i , , ,...,n X ,12 3U which implies 

iX G : i , , ,...,n X X ,– 12 3U therefore iX G : i , , ,...,n .12 3I Then the family 

iX G : i I– of  -ˆ** closedg s sets has a finite intersection property. Also by assumption 

iX G : i I–I which implies iX G : i I ,– U so that iG : i I X .U This

implies iG : i I is not a cover of X , . This disproves the fact that iG : i I is a cover 

for X , . Therefore a -ˆ** openg s cover iG : i I of X , has a finite sub cover 

iG : i , , ,...,n .12 3 Hence X , is -ˆ** compact.g s

Theorem 3.14. Let A be a -ˆ** compactg s set relative to a topological space X and B be a 

-ˆ** closedg s subset of X. Then A BI is -ˆ** compactg s relative to X.

Proof . Let A be -ˆ** compactg s relative to X. Let iA : i I be a cover of A BI by

-ˆ** openg s sets in X. Then C
iA : i I BU is a cover of A by -ˆ** openg s sets in X , but 

A is -ˆ** compactg s relative to X , so there exists a finite subset nI i , i , i , . . . ,i I0 1 2 3

such that 
k

C
iA A : k , , , . . . ,n B .1 2 3U U Then

ki
A B A B : k , , , . . . ,n1 2 3I U I

ki
A : k , , ,...,n .1 2 3U Hence A BI is -ˆ** compact.g s

Theorem 3.15. Suppose that a function f : X , Y , is -ˆ** irresoluteg s and a subset 

B of X is -ˆ** compactg s relative to X. Then f B is -ˆ** compactg s relative to Y.

Proof . Let iA : i I be a cover of f B by -ˆ** openg s subsets of Y. Since f is 

-ˆ** irresolute.g s Then if A : i I1 is a cover of B by -ˆ** openg s subsets of X. Since B

is -ˆ** compactg s relative to X , if A : i I1 has a finite sub cover say 
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nf A , f A , . .., f A1 1 1
1 2 for B. Then it implies that iA : i , , ,...,n12 3 is a finite 

subcover of  iA : i I for f B . So f B is -ˆ** compactg s relative to Y.

Definition 3.16. Let X , be a topological space and let E be a subset of X. Let 

-ˆ**

E
ˆA E : A ** O X , .Ig s g s Then ˆ**

EE, g s is a topological space.

Theorem 3.17. Let X , be a topological space and  let E be a subset of X. Then 
ˆ**

EE, g s is  compact if and only if for any -ˆ** openg s cover of E has a finite subcover of 

E.

Proof . Suppose E is compact. Let -ˆ** O X ,g s such that E .U Let 

E A E : A .I Then EE U and ˆ**
E E

.g s By hypothesis, there exists a finite 

subset *
i EE A E : i , , ,...,n12 3I such that *

EE .U Then 
*

iA : i , , ,...,n12 3 and E * .U

Conversely, let ˆ**
i E

A E : i II g s such that E .U Then i* A : i A is a 

-ˆ** openg s covering of E. By hypothesis, there exists 1 2 3i** A : i , , ,...,n a finite 

subset of * such that UE **. Then 1 2 3#
iA E : i , , ,...,nI is a finite subset of 

such that U #E . This proves that ˆ**

EE, g s is compact. 

. COUNTABLY -COMPACT SPACESĝ**s4

In this section, we present the concept of countably -ˆ** compactnessg s and its properties.

Definition 4.1. A topological space  X , is said to be countably -ˆ** compactg s if every 

countable -ˆ** openg s cover of X has a finite sub cover.

Theorem 4.2. If X , is a countably -ˆ** compactg s space, then X , is countably 

compact. 

Proof . Let X , be a countably -ˆ** compactg s space. Let iA : i I be a countable open 

cover of X , . Since -ˆ** O X , .g s So iA : i I is a countable -ˆ** openg s cover of  

X , . Since X , is countably -ˆ** compact,g s therefore countable -ˆ** openg s cover 

iA : i I of X , has a finite sub cover say iA : i , , , . . . ,n1 2 3 for X. Hence X ,

is a countably compact space.
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Theorem 4.3. If X , is countably compact and every -ˆ** closedg s subset of  X is closed 

in X , then X , is countably -ˆ** compact.g s

Proof . Let X , be a countably compact space. Let iA : i I be a countable -ˆ** openg s
cover of X , . Since every -ˆ** closedg s subset of X is closed in X. Thus every 

-ˆ** openg s set in X is open in X. Therefore iA : i I is a countable open cover of X , .

Since X , is countably compact, so countable open cover iA : i I of  X , has a 

finite sub cover say iA : i , , ,...,n12 3 for X. Hence X , is a countably -ˆ** compactg s
space.

Theorem 4.4. Every -ˆ** compactg s space is countably -ˆ** compact.g s

Proof . Let X , be a -ˆ** compactg s space. Let iA : i I be a countable -ˆ** openg s cover 

of X , . Since X , is -ˆ** compact,g s so -ˆ** openg s cover iA : i I of X , has a 

finite sub cover say iA : i , , ,...,n12 3 for X , . Hence X , is countably -ˆ** compactg s
space.

Theorem 4.5. Let f : X , Y , be a -ˆ** continuousg s onjective mapping. If X is 

countably -ˆ** compactg s space, then Y , is countably compact. 

Proof . Let f : X , Y , be a -ˆ** continuousg s mapping from a countably 

-ˆ** compactg s space X , onto a  topological space Y , . Let iA : i I be a countable 

open cover of Y. Then if A : i I1 is a countable -ˆ** openg s cover of X , as f is

-ˆ** continuous.g s Since X is countably -ˆ** compact,g s the countable -ˆ** openg s cover 

if A : i I1 of  X has a finite sub cover say if A : i , , ,...,n .1 1 2 3 Therefore 

iX f A : i , , ,...,n ,1 12 3U which implies Y f X iA : i , , ,...,n .12 3U That is 

iA : i , , ,...,n12 3 is a finite sub cover of iA : i I for Y. Hence Y is countably  compact. 

Theorem 4.6. Suppose that a mapping f : X , Y , is perfectly -ˆ** continuousg s
mapping from a countably compact space X , onto a topological space Y , . Then 

Y , is countably -ˆ** compact.g s

Proof . Let iA : i I be a countable -ˆ** openg s cover of Y , . Since f is perfectly 

-ˆ** continuous,g s if A : i I1 is a countable open cover of Y , . Again, since X , is

countably -ˆ** compact,g s the countable open cover if A : i I1 of  X , has a finite 
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sub cover say if A : i , , ,...,n .1 12 3 Therefore iX f A : i , , ,...,n ,1 12 3U which 

implies if X A : i , , ,...,n ,12 3U so that iY A : i , , ,...,n .12 3U That is 

nA ,A , . . ., A1 2 is a finite subcover of iA : i I for Y , . Hence Y , is countably 

-ˆ** compact.g s

Theorem 4.7. Suppose that a mapping f : X , Y , is strongly -ˆ** continuousg s
mapping from a countably compact space X , onto a topological space Y , . Then Y ,

is countably  -ˆ** compact.g s

Proof . Let iA : i I be a countable -ˆ** openg s cover of Y , . Since f is strongly 

-ˆ** continuous,g s if A : i I1 is a countable open cover  of X , . Again, since X ,

is countably compact, the countable open cover  if A : i I1 of  X , has a finite sub 

cover say if A : i , , ,...,n .1 12 3 Therefore iX f A : i , , ,...,n ,1 12 3U which implies 

if X A : i , , ,...,n ,12 3U so that iY A : i , , ,...,n .12 3U That is nA ,A ,...,A1 2 is a 

finite subcover of iA : i I for Y , . Hence Y , is countably -ˆ** compact.g s

Theorem 4.8. The image of a countably -ˆ** compactg s space under a -ˆ** irresoluteg s
mapping is countably  -ˆ** compact.g s

Proof . Suppose that a mapping f : X , Y , is a -ˆ** irresoluteg s mapping from a 

countably -ˆ** compactg s space X , onto a  topological space Y , . Let iA : i I be a 

countable -ˆ** openg s cover of  Y , . Then if A : i I1 is a countable -ˆ** openg s cover 

of X , , since f is -ˆ** irresolute.g s As X , is countably -ˆ** compact,g s the countable 

-ˆ** openg s cover if A : i I1 of X , has a finite sub cover say 

if A : i , , ,...,n .1 1 2 3 Then it follows that iX f A : i , , ,...,n ,1 12 3U which implies 

if X A : i , , ,...,n ,U 1 2 3 so that iY A : i , , ,...,n .12 3U That is nA ,A , . . ., A1 2 is a 

finite subcover of  iA : i I for Y , . Hence Y , is countably -ˆ** compact.g s

Theorem 4.9. Let X , be a topological space and x X . A point x X is said to be 

-ˆ** limitg s point of A X provided that every -ˆ** neighbourhoodg s of x contains at least 

one point of A different from x.

Theorem 4.10. Every infinite subset of a -ˆ** compactg s space has a -ˆ** limitg s point.
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Proof . Let A be an infinite subset of a -ˆ** compactg s space X , . Suppose that A has not 

a -ˆ** limitg s point. Then for each x X , there exists a -ˆ** openg s set xG containing at most 

one point of A. Now, the collection xG : x X forms a -ˆ** openg s cover of X. As X

is -ˆ** compact,g s then there exist 1x , 2x , . . . ,
nx in X such that 

1 i

i n
xi

X G .U Therefore X

has at most n points of A. This implies that A is finite. But this contradicts that A is infinite. 

Thus A has a -ˆ** limitg s point.

. -LINDELOF SPACESˆ5 g**s
In this section, we concentrate on the concept of -ˆ** Lindelöfg s space and its properties.

Definition 5.1. A topological space X , is said to be -ˆ** Lindelöfg s space if every 

-ˆ** openg s cover of X has a countable subcover.

Definition 5.2. Every -ˆ** Lindelöfg s space X , is Lindelöf space.

Proof . Let X , be a -ˆ** Lindelöfg s space. Let iA : i I be an open cover of X , .

Since -ˆ** O X , .g s Therefore iA : i I is a -ˆ** openg s cover of X , . Since X ,

is -ˆ** Lindelöfg s space. So there exists a countable subset I0 of I such that iA : i I0 is a 

-ˆ** openg s subcover of X , . Hence X , is a Lindelöf space.

Theorem 5.3. Every -ˆ** compactg s space is -ˆ** Lindelöf .g s

Proof . Let X , be a -ˆ** compactg s space. Let iA : i I be a -ˆ** openg s cover of 

X , . Since X , is -ˆ** compactg s space. Then iA : i I has a finite sub cover say 

iA : i , , ,...,n .1 2 3 Since every finite subcover is always countable subcover and therefore 

iA : i , , ,...,n1 2 3 is a countable subcover of iA : i I . Hence X , is -ˆ** Lindelöfg s
space. 

Theorem 5.4. Every -ˆ** closedg s subset of a -ˆ** Lindelöfg s space is -ˆ** Lindelöf .g s

Proof . Let F be a -ˆ** closedg s subset of X and  iG : i I be -ˆ** openg s cover of F.

Then cF is -ˆ** openg s and U iF G : i I . Hence U U c
iX G : i I F . Since X is

-ˆ** Lindelöf ,g s then 0U U c
iX G : i I F for some countable subset 0I of I . Therefore 

0U iF G : i I . Thus F is -ˆ** Lindelöf .g s
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Theorem 5.5. Let A be a -ˆ** Lindelöfg s subset of X and B be a -ˆ** closedg s subset of 

X. Then A BI is -ˆ** Lindelöf .g s

Proof . Let iG : i I be a -ˆ** openg s cover of A B.I Then c
ii I

A G B .UU Since A is 

-ˆ** Lindelöf ,g s then there exists a countable subset 0I of I such that 
0

c
ii I

A G B .UU
Therefore 

0
ii I

A B G .I U Thus A BI is -ˆ** Lindelöf .g s

Theorem 5.6. A topological space X , is  -ˆ** Lindelöfg s if and only if every collection 

of -ˆ** closedg s subsets of X satisfying the countable intersection property, has, itself, a non-
empty intersection.

Necessity: Let iF : i I be a collection of  -ˆ** closedg s subsets of X which has the 

countable intersection property. Assume that ii I
F .I Then c

ii I
X F .U Since X is

-ˆ** Lindelöf ,g s then there exists a countable subset 0I of I such that 
0

c
ii I

X F .U Therefore,  

0
ii I

FI contradicts that has the countable intersection property. Thus has, itself, a 

non-empty intersection.

Sufficiency: Let iG : i I be a -ˆ** openg s cover of X. Suppose iG : i I has no countable 

subcover. Then – ii J
X G ,U for any countable subset J of I . Now, c

ii J
GI implies 

that c
iG : i I is a collection of -ˆ** closedg s subsets of X which has the countable 

intersection property.  Therefore c
ii I

G .I Thus ii I
X GU contradicts that iG : i I is 

a -ˆ** openg s cover of X. Hence X is -ˆ** Lindelöf .g s

Theorem 5.7. A -ˆ** continuousg s image of a -ˆ** Lindelöfg s space is a Lindelöf space. 

Proof . Let f : X , Y , be a  -ˆ** continuousg s mapping from a -ˆ** Lindelöfg s space 

X onto a topological space Y. Let iA : i I be an open cover of Y. Then if A : i I1

is a -ˆ** openg s cover of X , as f is -ˆ** continuous.g s Since X is  -ˆ** Lindelöfg s space, 

the -ˆ** openg s cover if A : i I1 of X has a countable subcover say if A : i I1
0

for some countable set I I .0 Therefore iX f A : i I ,1
0U which implies 

if X A : i I ,0U then iY A : i I .0U That is iA : i I0 a countable subcover of 

iA : i I for Y. Hence Y , is a Lindelöf space. 

Theorem 5.8. The image of a -ˆ** Lindelöfg s space under a -ˆ** irresolueg s mapping is 
-ˆ** Lindelöfg s space.
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Proof . Suppose that a mapping f : X , Y , is a -ˆ** irresolueg s mapping from a

-ˆ** Lindelöfg s space X , onto a topological space Y , . Let iB : i I be a -ˆ** openg s
cover of Y , . Since f is -ˆ** irresolue.g s Therefore if B : i I1 is a -ˆ** openg s cover 

of X , . As  X , is -ˆ** Lindelöfg s space, the -ˆ** openg s cover  if B : i I1 of 

X , has a countable subcover say if B : i I1
0 for some countable set I I .0

Therefore iX f B : i I ,1
0U which implies if X B : i I ,0U so  that 

iY B : i I .0U That is :iB i I0 a countable subcover of iB : i I for Y. Hence 

Y , is a -ˆ** Lindelöfg s space.

Theorem 5.9. If X , is -ˆ** Lindelöfg s space and countably -ˆ** compactg s space, then 

X , is -ˆ** compactg s space.

Proof . Suppose X , is -ˆ** Lindelöfg s space and countably -ˆ** compactg s space. Let 

iA : i I be a -ˆ** openg s cover of X , . Since X , is -ˆ** Lindelöfg s space, iA : i I

has a countable subcover say iA : i I0 for some countable set I I .0 Therefore iA : i I0

is a countable -ˆ** openg s cover of X , . Again, since X , is countably -ˆ** compactg s
space, iA : i I0 has a finite subcover and say iA : i , , ,...,n .12 3 Therefore 

iA : i , , ,...,n12 3 is a finite subcover of iA : i I for X , . Hence X , is a 

-ˆ** compactg s space.

Theorem 5.10. If a function f : X , Y , is -ˆ** irresolueg s and a subset A of X is 

-ˆ** Lindelöfg s relative to X , then f A is -ˆ** Lindelöfg s relative to Y.

Proof . Let iB : i I be a cover of f A by -ˆ** openg s subsets of Y. By hypothesis, f is

-ˆ** irresolueg s and so if B : i I1 is a cover of A by -ˆ** openg s subsets of X. Since A

is -ˆ** Lindelöfg s relative to X , if B : i I1 has a countable subcover say 

if B : i I1
0 for A, where I0 is a countable subset of I . Now iB : i I0 is a countable 

subcover of iB : i I for f A . So f A is -ˆ** Lindelöfg s relative to Y.

6. ALMOST -COMPACT SPACESĝ**s
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Definition 6.1. A topological space X , is called almost -ˆ** compactg s
-ˆresp. almost ** Lindelöfg s provided that every -ˆ** openg s cover of X has a finite (resp. 

countable) sub-collection, the -ˆ** closureg s of whose members cover X.

The proofs of the following four propositions are straightforward and therefore will be omitted.

Proposition 6.2. Every almost  -ˆ** compactg s space is almost -ˆ** Lindelöfg s space.

Proposition 6.3. Every -ˆ** compactg s space -ˆresp. ** Lindelöf spaceg s is almost 

-ˆ** compactg s -ˆresp. almost ** Lindelöf .g s

Proposition 6.4. Any finite (resp. countable) topological space X , is almost 

-ˆ** compactg s -ˆresp. almost ** Lindelöf .g s

Proposition 6.5. A finite (resp. countable) union of almost -ˆ** compactg s
-ˆresp. almost ** Lindelöfg s subsets of X , is almost -ˆ** compactg s
-ˆresp. almost ** Lindelöf .g s

Definition 6.6. A subset E of X , is called -ˆ** clopeng s provided that it is -ˆ** openg s
and  -ˆ** closed .g s

Theorem 6.7. Let F be a -ˆ** clopeng s subset of an almost  -ˆ** compactg s
-ˆresp. almost ** Lindelöfg s space X , . Then  F is almost  -ˆ** compactg s
-ˆresp. almost ** Lindelöf .g s

Proof . Let F be a -ˆ** clopeng s subset of  an almost  -ˆ** compactg s space X and 

iG : i I be  a -ˆ** openg s cover of F. Then cF is -ˆ** openg s and c
iX G : i I F .U U

Since X is almost -ˆ** compact,g s then there exists a finite subset 0I of I such that 

0- c
iˆX ** Cl G : i I F .U Ug s Thus it follows that  0- iˆF ** Cl G : i I .U g s Hence 

F is almost -ˆ** compact.g s

The proof is similar in the case of almost -ˆ** Lindelöf .g s

Theorem 6.8. If A is an almost -ˆ** compactg s -ˆresp. almost ** Lindelöfg s subset of 

X , and B is a -ˆ** clopeng s subset of  X , then A BI is almost -ˆ** compactg s
-ˆresp. almost ** Lindelöf .g s
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Proof . Let iG : i I be a -ˆ** openg s cover of A B.I Then c
iA G : i I B .U U

Since A is almost -ˆ** compact,g s then there exists a finite subset 0I of I such that 

0- c
iˆA ** Cl G : i I B .U Ug s Therefore 0- iˆA B ** Cl G : i I .I U g s Thus A BI

is almost -ˆ** compact.g s

The proof is similar in the case of almost -ˆ** Lindelöf .g s

Theorem 6.9. Let a mapping f : X , Y , be  -ˆ** irresolute.g s Suppose that A is 

almost -ˆ** compactg s -ˆresp. almost ** Lindelöfg s subset of X. Then f A is almost 

-ˆ** compactg s -ˆresp. almost ** Lindelöf .g s

Proof . Suppose that iG : i I is -ˆ** openg s cover of f A . Then if A G : i I .U

Now iA f G : i I .1U Since   f is -ˆ** irresolute,g s then  if G : i I1 is a 

-ˆ** openg s cover of A. By hypothesis, A is almost -ˆ** compact,g s then there exists a finite 

subset 0I of I such that - iˆA ** Cl f G : i I .1
0U g s Since f is -ˆ** irresolute,g s then 

- -i iˆ ˆ** Cl f G f ** Cl G ,1 1g s g s for all i I .0 Hence it follows that  

- -i ii I i I
ˆ ˆf A f f ** Cl G ** Cl G ,

0 0

1U Ug s g s which implies that 

- ii I
ˆf A ** Cl G .

0U g s Thus f A is almost -ˆ** compact.g s

The proof is similar in the case of almost -ˆ** Lindelöf .g s

Theorem 6.10. Let f : X , Y , be a -ˆ** openg s bijective mapping and Y , is

almost -ˆ** compact.g s Then X , is almost compact.

Proof . Let iG : i I be an open cover of X. Then ii If X f G .U Therefore 

ii IY f G .U Now, Y is almost -ˆ** compact,g s then there exists a finite subset 0I of I such 

that - ii I
ˆY ** Cl f G .

0U g s Since f is -ˆ** openg s bijective mapping, then f is

-ˆ** closedg s mapping. Therefore, we have - i iˆ** Cl f G f Cl G ,g s for all i I .0

Thus i ii I i IY f Cl G f Cl G ,
0 0U U which implies that 

ii IX f Y Cl G .
0

1 U Thus ii IX Cl G .
0U Hence X is almost compact.

Theorem 6.11. If every collection of -ˆ** closedg s subsets of X , , satisfying the finite 

(resp. countable) intersection property, has, itself, a non-empty intersection, then X is almost 
-ˆ** compactg s -ˆresp. almost ** Lindelöf .g s
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Proof . Let  iG : i I be a -ˆ** openg s cover of X. Suppose iG : i I has no finite sub 

collection such that the -ˆ** closureg s of whose members cover X. Then 

1
– -i n

ii
ˆX ** Cl G ,U g s for any n N. Therefore 

1
– i n

ii
X G .U Now, 

1

n c
ii

GI
implies c

iG : i I is a collection of -ˆ** closedg s subsets of X which has the finite 

intersection property. Thus c
ii I

GI implies ii I
X G .U But this is a contradiction. Hence 

X is almost -ˆ** compact.g s

A similar proof is given in the case of -ˆalmost ** Lindelöf .g s

7. MILDLY -COMPACT SPACESĝ**s
Definition 7.1. A topological space X , is called mildly -ˆ** compactg s

-ˆresp. mildly ** Lindelöfg s provided that every -ˆ** clopeng s cover of X has a finite (resp. 

countable) subcover.

Definition 7.2. Every mildly -ˆ** compactg s space is mildly -ˆ** Lindelöf .g s

Proof . It is straightforward.

Theorem 7.3. Every almost -ˆ** compactg s -ˆresp. almost ** Lindelöfg s space X , is 

mildly -ˆ** compactg s -ˆresp. mildly ** Lindelöf .g s

Proof . Let  iH : i I be a -ˆ** clopeng s cover of  X , . Since  X , is almost 

-ˆ** compact,g s then there exists a finite subset I0 of I such that - ii I
ˆX ** Cl H .

0U g s

Now, - i iˆ** Cl H H .g s Thus X , is mildly -ˆ** compact.g s

A similar proof is given when X , is -ˆalmost ** Lindelöf .g s

Corollary 7.4. Every -ˆ** compactg s -ˆresp. ** Lindelöfg s space is mildly -ˆ** compactg s
-ˆresp. mildly ** Lindelöf .g s

Theorem 7.5. If F is a -ˆ** clopeng s subset of a mildly -ˆ** compactg s
-ˆresp. mildly ** Lindelöfg s space X , then F is mildly -ˆ** compactg s
-ˆresp. mildly ** Lindelöf .g s

Proof . Let F be a -ˆ** clopeng s subset of X and iG : i I be a -ˆ** clopeng s cover of F.

Then cF is a -ˆ** clopeng s set and ii IF G .U Therefore c
ii IX G F .UU Since X is
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mildly -ˆ** compact,g s then there exists a finite subset 0I of I such that  c
ii IX G F .

0
UU

So ii IF G .
0U Hence F is mildly -ˆ** compact.g s

The proof is similar in a case of mildly -ˆ** Lindelöf .g s

Theorem 7.6. If A is a mildly -ˆ** compactg s -ˆresp. mildly ** Lindelöfg s subset of X and 

B is a -ˆ** clopeng s subset of X , then A BI is mildly -ˆ** compactg s
-ˆresp. mildly ** Lindelöf .g s

Proof . Let iG : i I be a -ˆ** clopeng s cover of  A B.I Then c
ii IA G B .UU

Since A is mildly -ˆ** compact,g s then there exists a finite subset 0I of I such that 
c

ii IA G B .
0

UU Therefore ii IA B G .
0

I U Thus A BI is mildly -ˆ** compact.g s

The proof is similar in case of mildly -ˆ** Lindelöf .g s

Theorem 7.7. If f : X , Y , is a -ˆ** openg s bijective mapping and  Y , is mildly 

-ˆ** compact,g s then X , is mildly compact. 

Proof . Let iG : i I be a clopen cover for X. Then ii If X f G .U Hence 

ii IY f G .U Since f is  -ˆ** openg s bijective mapping, then f is -ˆ** closed .g s Therefore 

if G : i I is a -ˆ** clopeng s cover of X. Since Y is mildly -ˆ** compact,g s then there 

exists a finite subset 0I of I such that  ii IY f G .
0U Therefore ii IX G .

0U Thus X is

mildly compact. 

Proposition 7.8. A subset A of X , is mildly compact resp. mildly Lindelöf if and 

only if AX , is mildly compact resp. mildly Lindelöf .

9 Conclusions

We have used -ˆ** openg s sets to introduce the new concepts of notions in topological spaces 
namely -ˆ** compactg s space, countably -ˆ** compactg s space, -ˆ** Lindelöfg s space, almost 

-ˆ** compactg s space, and mildly  -ˆ** compactg s space and have investigated several 
properties and characterization of these new concepts. 
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ABSTRACT
Medicinal and aromatic plants have been used over the years in human nutrition as spices and
medicine. These spices play a major in meeting the dietary requirement of an average Nigerian.
The knowledge of nutritional and antinutritional properties of these local plant resources 
therefore becomes imperative. Objective of this study was to determine proximate and 
antinutritional characteristics of fenugreek seeds as well as the phytochemical and 
physicochemical characteristics of its oil. Soxhlet extraction method using hexane was used for 
extracting the oil. Phytochemicals screening was conducted using standard methods. The 
qualitative phytochemical analysis revealed the presence of flavonoids, terpenoids, phenols, 
saponins, steroids and glycosides. Proximate analysis, which partitioned the nutrients into six 
components revealed the nutrients as: moisture (7.26-8.30%), crude ash (4.00-5.91%), crude 
protein (25-28.7%), crude fat (7.21-7.33%), crude fibre (4.67-6.55%) and carbohydrate (44.4-
50.7%). Antinutritional factors were recorded, thus: oxalate (210-230mg/100g), alkaloids (0.970-
1.26g/100g) saponins (6.63-8.20g/100g), phytin phosphorus (520-820mg/100g), flavonoid 
(0.450-0.690g/100g) and phytic acid (3.00-4.70mg/g). Physicochemical analysis revealed these 
values: free fatty acid (2.14-2.31%), acid value (1.76-1.84mg/g), saponification value (195-198
mgKOH), pH value (4.74-6.87), refractive index (1.41-1.42), gum and sediment (6.82-9.04%) 
and Colour (light brownish to dark brownish yellow)..Phytochemicals in the oils may be 
responsible for its use in treatment of diseases. Results obtained in this study clearly indicates the 
plant as a good source of nutrients.

Keywords: Fenugreek, antinutrients, proximate composition, phytochemical screening

INTRODUCTION

Fenugreek is an annual plant in the family Fabaceae, with leaves consisting of three small 
obovate to oblong leaflets. It is cultivated worldwide as a semiarid crop. Its seeds and leaves are 
common ingredients in dishes from the Indian subcontinent, and have been used as culinary 
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ingredient since ancient times and also used in traditional medicine. Fenugreek can increase the 
risk for serious medical side effects, though its culinary use (in smaller quantity) is safe (Ouzir et 
al., 2016). It was reported that volatile oils in fenugreek are in small quantities (Sowmya et al,
1999). There were different compounds identified by Girardon et al. (1985), including n-
alkanes, sesquiterpenes and some oxygenated compounds, in the volatile oil of fenugreek seeds. 
The main components are n-hexanol, heptanoic acid, dihydroactiniolide, dihydrobenzofuran, 
tetradecane, a-muurolene, b-elemene and pentadecane. The dominant aroma component is a 
hemiterpenoid-γ- lactone, sotolon (3-hydroxy-4,5dimethyl- 2(5H)-furanone), which is present in 
concentrations up to 25 ppm (Girardon et al., 1985).

Nature has been a source of medicinal treatments for thousands of years, and plant based systems 
continue to play an essential role in the primary health care of 80 % of the world’s developing 
and developed countries (King et al., 1998). According to the Ayurveda, plants have so many 
constituent which may be used for the treatment of so many diseases. Herbal drugs are easily 
available and have fewer side effects. People all over the world are now greatly attracted towards 
the herbal plant drugs. Fenugreek is easily available in our kitchen and use as drugs from oldest 
time. Fenugreek was used to ease childbirth and to increase milk flow, it is still traditionally used 
as remedy for various ailments, for instance it is taken by Egyptian women for menstrual pain 
and as hilba tea to ease stomach problems of tourists; Fresh fenugreek leaves for the treatment of 
indigestion, flatulence and a sluggish liver (Basch et al., 2003). An infusion of the leaves is used 
as a gargle for recurrent mouth ulcers. A gargle made from the seeds is best for ordinary sore 
throat. Fresh Fenugreek leaves paste applied over the scalp regularly before bath helps hair grow, 
preserves natural color, keeps hair silky and also cures dandruff; Fenugreek seeds made in gruel, 
given to nursing mothers increase the flow of milk; Topically, the gelatinous texture of 
fenugreek seed may have some benefit for soothing skin that is irritated by eczema or other 
conditions. It has also been applied as a warm poultice to relieve muscle aches and gout 
pain.Traditional Chinese herbalists used it for kidney problems and conditions affecting the male 
reproductive tract. These traditional uses have probably informed extensive study on this 
medicinal plant and the following pharmacological activities have been associated with 
fenugreek in various studies: antidiabetic, antiplasmodic, hypolipidemic, antibacterial, 
anthelmintic, anti-inflammatory, analgesic activity, antioxidant, anticarcinogenic, antiulcer, 
antifertility, immunomodulatory effect, enzymatic pathway modifier and activities (Hannana et 
al.,2003). Fenugreek has been well known to be used as antidiabetic remedy for both type I and 
II diabetes and has been extensively used as a source of antidiabetic compounds, from its seeds, 
leaves and extracts in different model systems [Raju et al., 2001; Khalki et al., 2010). About 25-
50 g fenugreek seeds were given to diabetic patients daily in diet to prevent and manage long 
term complications of diabetes and studies have been made about the glycemic index of 
fenugreek recipes which showed that the soluble fenugreek fiber has significantly reduced the 
glycemic index (Sowmya et al.,1999). On the other hand, water extract of fenugreek seeds has 
higher hypoglycemic and antihyperglycemic potential and for this reason it may be used as a 
supplementary medicine to treat the diabetic population by significantly reducing the dose of 
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standard drugs. Since fenugreek seeds are a source of protein, they can replace pulses in the diets 
of diabetics. 25-50 g fenugreek in the diet of diabetic patients (taken daily) can be an effective 
supportive therapy in the management of diabetes (Senthil et al., 2010). It has been suggested 
that fenugreek has powerful antioxidant property that has beneficial effect on liver and pancreas; 
since antioxidant properties have been linked to health benefits of natural products; such 
properties are studied with germinated fenugreek seeds which are observed to be more beneficial 
than dried seeds because of the fact that germinated seed increases the bioavailability of different 
constituents of fenugreek (Altuntas et al., 2005).

In addition to the nutritional/nutraceutical constituents of fenugreek, it is beneficial to food 
processing as food stabilizer, food adhesive, food emulsifier and gum (Jani et al., 2009). 
Although fenugreek is relatively low in mineral content, some are present in good concentrations 
such as phosphorus and sulphur ((El Nasri et al, 2007) and also it has been reported that curry 
made from fenugreek has a high amount of calcium, iron and zinc (. Jani et al, 2009). From the 
other point of view, germinating seeds have pyridoxine, cyanocobalamine, calcium pantothenate, 
biotin and vitamin C (Parthasarathy et al., 2008). Srinivasan (2006) reported that Fenugreek 
leaves contain vitamin C (52 mg/100 g), β-carotene (2.3 mg/100 g), thiamine (40 μg/100 g), 
riboflavin (310 μg/100 g), nicotinic acid (800 μg/100 g) and folic acid (0 μm/100 g), whereas the 
ones for seed were 43 mg, 96 μg, 340 μg, 290 μg, 1.1 mg and 84 μg, respectively. There are 
nearly 10.8 and 7.4% loss of the vitamin in vegetables by boiling in water, or steaming and 
frying respectively and exposure of the germinating seeds to β- and γ-radiation reduces the
vitamin C content (Srinivasan, 2006).

MATERIALS AND METHODS

Preparation of seed extract

Indigenous fenugreek seeds was bought from kurmi market, kano state Nigeria. It was air dried 
for two weeks at room temperature 25 -30 . It was then grinded into powder for extraction of 
oil.

Extraction of oil from fenugreek seed

100g of the grinded fenugreek seeds was measured  and put into the soxhlet extractor using 
500ml of the solvent N-Hexane. The extraction lasted for 6 hours and then after then the 
extracted oil was exaporated using hot plate and then left open for a day to completely remove 
the solvent N-Hexane from the oil. The pure oil was obtained for further experiments, tests and 
invstigations.

Phytochemical screening on fenugreek seed oil

The qualitative screening of the sample was carried out using the method described by Harborne 
(1984). The oil of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) was screened for tannins, flavonoids,
terpenoids, phenols, saponins, steroids and glycosides.
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Tests for tannins: To 1ml of extract, 2ml of 5% ferric chloride was added and shaken, the 
coloration of dark blue or greenish color indicates the presence of tannins.

Test for terpenoids: Five (5) ml of oil sample was mixed with 2ml of CHCL3 in a test tube and 
then 3 ml of concentrated H2SO4 was carefully added yto the mixture to form a layer. Formation 
of reddish brown coloration indicates that a terpenoid constituent was present

Test for phenols: To 1ml of oil extract, 2ml of distilled water followed by 5 drops of 10% ferric 
chloride was added. The formation of blue or green color indicated the presence of phenols

Tests for flavonoids: To 1ml of oil, 1ml of aqueous NaOH solution was added and observed for 
the formation of yellow-orange coloration. Two (2) ml of extract was treated with 4 drops of 
concentrated H2SO4 and observed for formation of orange color

Tests for saponins: To 1ml of oil, 5-10 ml of distilled water was added and shaken in a 
graduated cylinder for 15mins. Formation of 1cm layer of foam indicated the presence of 
saponins

Test for steroids: To 1ml of oil, 1mml of chlorofoam and 3 drops of H2SO4 was added 
formation of brown ring indicated the presence of steroids.

Tests for glycosides: To 2ml 0f extract, 1 ml of glacial acetic acid and 5% ferric chloride were 
added. To these, three drops of concentrated H2SO4 was added. The presence of greenish blue 
color indicated the presence of glycosides.

Determination of acid value: Twenty five cm3 diethyl ether was mixed with 25cm3 ethanol in a 
conical flask, 1cm3 of 1% phenolphthalein indicator solution was added. The mixture was 
neutralized with0.1M potassium Hydroxide solution then 1g of the oil was added to the 
neutralized solvent mmixture. This was then titrated with 0.1 potassium h ydroxide solution. It 
was then shaken constantly until a pink colour which persists for 115 seconds was obtained.

Acid value = )

Va = sample titre value, Vb = blank titre value (Ronald, 1991)

Determination of percentage free fatty acids (FFA): One gram of the oil sample was 
accurately weighed into aconical flask. This was followed by adding 10cm3 of neutralized 95% 
ethanol and phenolphthalein.

This was then titrated with 0.1M NaOH, with constant shaking until a pink color persisted for 
30s. the percentage free fatty acid was calculated from Equation below:

FREE FATTY ACID =
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V=volume of NaOH

M=molarity of NaOH

2.82= conversion factor of oleic acid AOAC (1990)

Determination of saponification value: One gram of the oil was weighed into a flask. Twenty 
five cm3 of 0.1M alcoholic potassium Hydroxide solution was added into the flask. A reflux 
condenser was attached and the flask was heated on water bath for 1 hour with constant shaking. 
At the end of 1 hour,the flask was removed from the water bath and 1cm3 of the 1% 
phenolphthalein indicator was added. It was added. It was then titrated with the standard 0.5M 
htdrochloric acid.

Saponification value = (mgKOH/g) (AOAC, 1990)

Determination of refractive index: The ratio of velocity of light in vacuum to be velocity of 
light in the fat and oil, more generally, it expresses the ratio between the sine of angle of 
incidence to the sine of angle of refraction when a ray of light of known wave length (usualy 
589.3nm, the mean of D line of sodium) passes from air into the oil or fat. Refractive index 
varies with temperature and wavelength. Measurement of the refractive index of the sample was
done by means of a suitable refractometer.

The sample was filtered through a filter paper to remove impurities and traces of moisture make
sure the sample was dry. Few drops the sample were placed on the prism, closed and allowed 
standing for 1-2 min. The instrument was adjusted to obtain the most distinct reading possible 
and deeterminig the refractive index number.

Determination of gum and sediment: The essence of doing this was to know the amount of 
gum and sediments present in oil after extraction and separation. The balance was first zeroed 
and a beaker was placed in the balance. A centrifuge tube was placed into the beaker and the 
reading was recorded as M1. A given sample of oil was transferred into the centrifuge tube and 
recorded as M2The sample was then centrifuged for 15 minutes. After 15 minutes, the tube was 
brought out of the centrifuge and turned upside container to drain the oil.

Then calculated M2-M1=X1; M3-M1=X2

Hence percentage of gum and sediment= X2/X1 x 100

Determination of pH value: The purpose of the this was to determine the acidity or oil of the 
oil,the pH measurements are typically made using a calibrated pH meter at 25◦C. The acidity or 
basicity of the aqueous solution was measured when the electrode of the pH meter was inserted
into the oil sample and the readings were taken.

Proximate analysis: The proximate analysis for moisture, total ash and crude fibre were carried 
out following the methods described by AOAC (2005). The weight of samples used ranged from 
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1.00g to 3.00g. The crude fat was extracted with a chloroform/methanol (2:1v/v) mixture using 
Soxhlet extraction apparatus as described by the AOAC (2005). The micro-Kjeldahl method as 
described by Pearson (1976) was followed to determine the crude protein while carbohydrate 
was determined by difference.

Determination of phytic acid and phytin phosphorus: 4 g of the sample was soaked in 100ml 
2% HCl for 3 hours and then filtered. 25ml of the filtrate was placed in a 100ml conical flask and 
5ml of 0.03% NH4SCN solution was added as indicator. 50ml of distilled water was added to 
give it the proper acidity (pH 4.5). This was titrated with ferric chloride solution which contained 
0.005mg of Fe per ml of FeCl3 until a brownish yellow colour persisted for 5minutes. Phytin 
phosphorus (Pp) was determined and the phytic acid content was calculated by multiplying the 
value of Pp by 3.55 (Young and Greaves, 1940). Each milligram (mg) of Fe is equivalent to 1.19 
mg of Pp. 

Iron equivalence = titre value x 1.95, Pp = titre value × 1.95 × 1.19

Therefore, phytic acid = titre value x 1.95 x 1.19x3.55 mg

Phytin phosphorus as percentage of phosphorus (Pp % P) = Pp/P × 100 

Determination of tannin: 200mg of the sample was weighed into a 50ml sample bottle. 10ml of 
70% aqueous acetone was added and properly covered. The bottles were put in an orbital shaker 
and shaken for 2 hours at 300C. Each solution was then centrifuged and the supernatant stored in 
ice. 0.2ml

RESULTS AND DISCUSSION

Table 1. Phytochemical screening of indigenous and foreign fenugreek seeds oil

indigenous and foreign fenugreek seeds

S/N Phytochemicals    Indigenous 
fenugreek seed 
oil

1 Tannins -

2 Flavonoids +

3 Terpenoids +

4 Phenols +

5 Saponins +
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6 Steroids +

7 Glycosides +

Key: + = present; - = negative

The phytochemical screening of the indigenous fenugreek seed oil is depicted in Table 1. The 
result revealed that flavonoids, terpenoids, phenols, saponins, steroids, glycosides were all 
present in both the indigenous seed oil. However, tannin was not detected. The phytochemicals
in the fenugreek seeds oil could have been responsible for their odour and other medicinal 
properties.

Table2. Physico-chemical parameters of indigenous and foreign fenugreek seeds flour

S/N Parameters Indigenous 
fenugreek seed oil

1 Free Fatty Acid (%) 2.31
2 Acid Value (mg/g) 1.76
3 Saponification Value 

(mgKOH)
195

4 pH Value 4.74
5 Refractive Index 1.423
6 Gum and Sediment (%) 6.82
7 Colour Dark brownish 

yellow

Table 2 shows the physico-chemical properties of fenugreek seeds flour. The results showed 
that free fatty was 2.31%. The levels of FFA in this study compare well with groundnut seed oil 
(2.33) (Amo-Tautua and Onigbinde, 2013). Quality of oils is determined by the levels of FFA; 
oils of good quality have low levels of free fatty acids.
The acid value levels in this report were low with  1.76mg/g. The amount in mg of potassium 
hydroxide (KOH) required to neutralize the free fatty acid present in 1g of fats or oils is known 
as acid values. The suitability of any seed oil for any direct consumption or industrial application 
depends on its acid value (Al-Bachir, 2015). The acid value in this study was lower than 
5.00mg/g reported by Godwin et al. (2015) for palm oil.

In the physical properties, the pH was found to be 4.74. This indicates that the samples oil are in 
the acidic part of the pH. The refractive Index of the fenugreek seed oil was found to be 1.42.
The result of RI at room temperature in this study are close to white and yellow melon seed oil
(1.47) (Duduyemi et al., 2013) and higher than 0.256 obtained from groundnut seed oil (Ayoola 
and Adeyeye, 2010). Refractive index is widely used in evaluating the quality control, to check 
for the purity of materials and to follow hydrogenation and isomerization. The refractive index of 
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fenugreek seed oil was found to be within the Codex standard requirements. 

Table 3. Proximate composition (g/100g) of indigenous fenugreek seeds flour.

The proximate 
composition of indigenous seeds is presented in Table 3. The moisture content levels in both
samples (7.26%) is low and this will enhance the keeping quality of the samples. The crude ash 
content in the local sample was 5.91%. Crude ash is a rough estimate of minerals in any given 
sample. Crude fat composition in local fenugreek was found to be 7.21%. The crude fat content 
in the sample would make it a good sources of dietary energy. The crude protein content of 
indigenous fenugreek seed was 28.7%. However, the values obtained in this report were close to 
the value (29.0%) reported for raw groundnut seeds .The high protein content of fenugreek 
samples would make them useful as nutrient supplement in diets based on root and tubers and 
cereals in places where other legumes are not easily available. Crude fibre conent of the
indigenous fenugreek was 6.55%. This high level is important in facilitating faecal elimination 
and in dealing with cancer of the small intestine (Olaleye et al., 2013).The carbohydrate levels in 
the sample (44.4) was high but lower than the levels in the following cereals consumed in 
Nigeria (g/100g): millet (74.9), maize (74.1) and rice (82.4) (Adeyeye and Ajewole, 1992).

Table 4. Antinutrient composition of indigenous and foreign fenugreek seed flour

S/N Antinutrients Indigenous 
fenugreek seed 

1 Phytate (mg/g) 3.00
2 Pp (mg/100g) 520
3 Tannin ND
4 Oxalate (mg/100g) 230
5 Alkaloid (g/100g) 1.26
6 Saponin (g/100g) 6.63
7 Flavonoid   

(g/100g)                    
0.690

S/N Proximate  
composition (%)

Indigenous 
fenugreek seed 

1 Moisture content 7.26
2 Ash content 5.91
3 Crude fat 7.21
4 Crude fibre 6.55
5 Crude protein 28.7
6 Carbohydrate 44.4
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Table 4 depicts the antinutritional factors of the indigenous seeds flour. Tannin was not detected 
in any of the samples. The trend was oxalate(230), alkaloid(1.26) and flavonoid(0.69) In phytate 
(Phy), phytin phosphorus (Pp) , the results were 3.00 and520 respectively. The levels of Phy in 
this study (3.00mg/g) was lower than the range of values reported for seven varieties of Nigerian 
garden egg fruits (507-2788 mg/100 g) (Adeyeye and Fagbohun, 2006). The present Phy values 
were higher than the values reported for many Nigerian foods such as cereals (1.12-2.87 mg/g)
(Adeyeye et al., 2000) and far above the range of 0.334 – 0.378 mg/g for groundnut seed 
samples (Adeyeye, 2011). The 520mg/100 g recorded for Pp in the present report fell well above 
60.0-290 mg/100 g in 17 wild leguminous crop seeds (Balogun and Fetuga, 1986). The oxalate 
content (210 mg/100g) in this report is comparatively higher than 4.08-6.42 mg/100 g reported 
for groundnut seed flour (Adeyeye, 2011). Oxalate combines with calcium to form calcium 
oxalate which passes through the intestine without being absorbed. Calcium oxalate is 
responsible for most of the kidney stone formation (White et al., 1973).

CONCLUSION

The results of this study have revealed that the indigenous fenugreek seeds contain high 
concentrations of phytic acid, phytin phosphorus and oxalate; the seed is however low in alkaloid 
and flavonoid. Both qualitative and quantitative analyses showed that tannin is not present in any
of the samples. Results of physico-chemical analysis indicated that fenugreek seeds oil is of good 
quality. High levels of protein in the samples would make fenugreek seeds good supplements 
and substitutes for tubers and cereals, especially in places where other conventional legumes are 
not readily available. Generally, this study has shown that fenugreek seeds flour and oil are 
suitable for both household and industrial applications.
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ABSTRACT

Cassia singueana is one plants  most popularly used in northern Nigeria by the traditional 
herbalists for the treatment of several diseases and ailments. This study was carried out to 
determine the phytochemical constituent and antimicrobial efficacy of  Cassia singueana stem 
bark extracts against nine microorganisms. Sohxlet extraction method was used successively 
with solvents of increasing polarity to obtain the hexane, chloroform, ethyl acetate and ethanol 
crude extracts. Preliminary phytochemical  analysis was carried out using standard methods. The 
antimicrobial activity, minimum inhibitory concentration(MIC), minimum bactericidal 
concentration(MBC) and minimum fungicidal concentration(MFC) were conducted using the 
well diffusion and broth serial microdilution assays respectively. Result obtained shows that 
flavonoid, alkaloid, tannins, saponins, reducing sugar, cardiac glycosides, steroids and terpenoids 
were present in at least one extract of cassia singueana. Flavanoids, alkaloids and tannins were 
absent in chloroform but present in others. The antimicrobial susceptibility study showed dose-
dependent pattern with the highest dose (100 mg/mL) showing highest inhibition zone of 
26.00mm against Staphylococcus  aureus and Enterococcus saecium with MIC and MBC of 12.5 
mg/mL against Staphylococcus from ethanolic extract while at 12.50 mg/mL highest inhibition 
zone was 18.50mm against Staphylococcus aureus from the same extract. The least inhibition 
(2.0mm) at 12.50 mg/mL was recorded against Klebsiella pneumonia from chloroform extract. 
The findings of this study, justifies the traditional use of the plant in treatment various diseases.

Keywords: Phytochemical, antimicrobial, minimum inhibitory concentration, crude extracts, 
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INTRODUCTION

Traditional medicine also known as complementary medicine is considered  the mainstay of 
health care delivery or its complement in most parts of the world (WHO, 2013). Humans had 
used this form of healthcare from time immemorial. Medicinal plants are plants which contains 
substances that can be used for therapeutic purposes or which  are precursors for the synthesis of 
new drugs.The use of natural products as medicinal agents is a tradition which dates back to 
prehistory. Medicinal plants over the years have played important roles in the treatment of 
several diseases  world wide (Fallah-Hoseini et al, 2006 ). The therapeutic values of these plants 
is largely dependent upon their phytochemical constituents.In Nigeria almost all plants have 
medicinal values and  medicinal plants  are considered to have intrinsic powers, hence, thought 
to possess inherent curing properties. Medical herbalism has become a viable profession  in 
Nigeria such that some people in rural areas of Nigeria have knowledge of a wide variety of 
herbs that can be used to treat common ailments(Banjo et al., 2004). Cassia singueana Del.
(family Caesalpiniceae) is a woody annual herb or under shrubs between 1.2 and 1.5m high with 
small yellow lowers. It is wide spread in India and tropical Africa including northern Nigeria, 
especially in cultivated or old clearings by the road side and open grassy areas (Dalziel, 1956; 
Irvine, 1961, Olusola et al., 2011). Cassia singueana is one of the most popular herbal products 
used in northern Nigeria. Throughout Africa, the plant is used traditionally to for the treatment of 
several diseases including diabetes, stomach pains, leprosy, rheumatism, microbial and sexual 
transmitted infections, inflammation as well as fever, skin cancer, and malaria (Keter and Mutiso 
2012., Moshi and Mbwambo 2002).This study investigates the phytochemical constituents and 
antimicrobial efficacy of Cassia Singueana commonly used by traditional healers in Nigeria.

MATERIALS AND METHODS

Collection and Identification of Plant Material

Stem back of Cassia singueanna was collected from Majingini town, Gumel local government 
Jigawa State, Nigeria. The plant material was authenticated at Plant Biology Department Bayero
University, Kano and the Herbarium Accession Number BUKHAN 316 was deposited there. The 
plant material was air-dried and ground into powder.

EXTRACTION OF PLANT MATERIAL

The air-dried sample (600g) was successively extracted with sohxlet extractor with solvents of 
increasing polarity (n-hexane, chloroform, ethyl acetate and ethanol). The extracts obtained were 
concentrated at 40°C on a rotary evaporator, weighed, recorded and labeled. 

PHYTOCHEMICAL SCREENING
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The Phytochemical Screening of the leaves extract of Cassia singueana plant were performed 
using standard procedures outlined by Harborne (1973), Sofowora (1993) and Trease and Evans 
(2005). 
TEST FOR ALKALOIDS 
Dragendorff's Test: A small amount of the dried crude extract (0.2g) was dissolved in 1 ml of 
methanol in a test tube and then 2 - 3 drops of Dragendorff's reagent was added. The appearance 
of an orange-red precipitate was taken as positive test for the presence of alkaloids.
Mayer's Test: another 0.2g of the crude extract was taken in 1 ml of methanol and 1 ml of 
Mayer's reagent was added. The development of dull white precipitate indicated the presence of 
alkaloids. 
TEST FOR FLAVONOIDS 
Alkali Test: 0.2g of the dried crude extract in 1 ml of methanol was treated with 1 ml of 10% 
NaOH. The appearance of yellow colouration which disappeared upon addition of dilute acid 
indicated the presence of flavonoids. 
TEST FOR SAPONINS
Frothing Test: Small portion of the plant extract was added to distilled water (10 ml) in a 50 ml 
beaker, boiled  and filtered. About 5 ml of the filtrate was shaken vigorously for about 5 minutes. 
Frothing which persists on warming indicated the presence of saponins. 
TEST FOR CADIAC GLYCOSIDES
Keller-killiani’s test: A mixture of glacial acetic acid (2 ml) with 2 drops of 2% FeCl3 solution 
was added to the plant extract and test tube was held at an angle of 450 and 1ml of concentrated 
sulfuric acid was added carefully down the side. A brown ring produced between the layers 
which indicated the entity of cardiac steroidal glycosides.
TEST FOR STEROIDS 
Chloroform Test: 2 ml of chloroform was added to 2 ml extract followed by same quantity (2 ml) 
of concentrated H2SO4. Formation of red colour in chloroform layer shows the presence of 
steroids. 
TEST FOR TANNINS 
Ferric chloride test: A solution of 0.2g of the crude extract in 1 ml of methanol was treated with 
2 ml of distilled water followed by 2 - 3 drops of fresh 2% ferric chloride solution. The 
appearance of blue-green colour was indicative of the presence of tannins. 
TEST FOR TERPENOIDS
Chloroform test: To 0.2g of the extract dissolved in 1ml of methanol, 2ml of chloroform was 
added followed by addition of few drops of conc. H2SO4 carefully along the side of the tube. 
The appearance of a reddish-brown colouration at the interface between chloroform and conc. 
sulphuric acid layers indicated the presence of terpenoids. 
TEST FOR GLYCOSIDES 
Ferric chloride test: To 0.2g of the extract dissolved in 1ml of methanol was added 1ml of ferric 
chloride solution (prepared by mixing 1 volume of 5% ferric chloride, w/v and 99 volumes of 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 279 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



glacial acetic acid). Then few drops of conc. Sulphuric acid were added carefully. The 
appearance of greenish blue colour was taken to indicate the presence of glycosides. 
TEST FOR REDUCING SUGARS 
Fehling's Test: Fehling's solutions A and B were prepared fresh according to the methods 
outlined by Harborne (1973) and Sofowora (1993). Equal volumes of Fehling's solutions A and 
B were mixed when required for use. 2ml of this mixture was added to 0.2g of the extract and 
boiled gently. The appearance of a brick red precipitate was taken to indicate the presence of 
reducing sugars.

TEST FOR ALKALOIDS
Dragendorff's Test: A small amount of the dried crude extract (0.2g) was dissolved in 1 ml of 
methanol in a test tube and then 2 - 3 drops of Dragendorff's reagent was added. The appearance 
of orange-red precipitate was taken as positive test for the presence of alkaloids. 
Mayer's Test: another 0.2g of the crude extract was taken in 1 ml of methanol and 1 ml of 
Mayer's reagent was added. The development of dull white precipitate indicated the presence of 
alkaloids. 

TEST FOR FLAVONOIDS 
Alkali Test: 0.2g of the dried crude extract in 1 ml of methanol was treated with 1 ml of 10% 
NaOH. The appearance of yellow colouration which disappeared upon addition of dilute acid 
indicated the presence the presence of flavonoids. 

TEST FOR SAPONINS
Frothing Test: Small portion of the plant extract was added to distilled water (10 ml) in a 50 ml 
beaker, boiled and filtered. About 5 ml of the filtrate was shaken vigorously for about 5 minutes. 
Frothing which persists on warming indicated the presence of saponins 

TEST FOR CADIAC GLYCOSIDES
Keller-killiani’s test: A mixture of Acetic acid glacial (2 ml) with 2 drops of 2% FeCl3 solution 
was added to the plant extract and test tube was held at an angle of 450 and 1ml of concentrated 
sulfuric acid was added carefully down the side. A brown ring produced between the layers 
which indicated the entity of cardiac steroidal glycosides.

TEST FOR STEROIDS 
Chloroform Test: 2 ml of chloroform is added to 2 ml extract followed by same quantity (2 ml) 
of concentrated H2SO4, Formation of red colour in chloroform layer shows the presence of 
steroids 
TEST FOR TANNINS 
Ferric chloride test: A solution of 0.2g of the crude extract in 1 ml of methanol was treated with 
2 ml of distilled water followed by 2 - 3 drops of fresh 2% ferric chloride solution. The 
appearance of blue-green colour was indicative of the presence of tannins. 
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TEST FOR TERPENOIDS
Chloroform test: To 0.2g of the extract dissolved in 1ml of methanol, 2ml of chloroform was 
added followed by few drops of conc. H2SO4 were added carefully along the side of the tube. 
The appearance of a reddish-brown colouration at the interface between chloroform and conc. 
sulphuric acid layers indicated the presence of terpenoids. 

TEST FOR GLYCOSIDES 
Ferric chloride test: To 0.2g of the extract dissolved in 1ml of methanol was added 1ml of ferric 
chloride solution (prepared by mixing 1 volume of 5% ferric chloride, w/v and 99 volumes of 
glacial acetic acid). Then few drops of conc. sulphuric were added carefully. The appearance of 
greenish blue colour was taken to indicate the presence of glycosides. 
TEST FOR REDUCING SUGARS 
Fehling's Test: Fehling's solutions A and B were prepared fresh according to the methods 
outlined by Harborne (1973) and Sofowora (1993). Equal volumes of Fehling's solutions A and 
B were mixed when required for use. 2ml of this mixture was added to 0.2g of the extract and 
boiled gently. The appearance of a brick red precipitate was taken to indicate the presence of 
reducing sugars.

TEST ORGANISMS 

Three strains of gram-positive bacteria used include Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes and Enterococcus saecium, Gram-negative were Escherichia coli, Klebsiella
pneumonia, Salmonella, proteus and Pseudomonas aeruginosa; while Candida albicans was the 
only fungal species used in this study. These organisms were clinical isolates obtained from 
Shekoni Teaching Hospital (Microbiology unit) and General Hospital (Microbiology unit), 
Dutse, Jiagwa State of Nigeria.

PREPARATION OF THE EXTRACTS 

Stock solutions of extracts was prepared by dissolving 0.3g of each of the crude extracts in 3ml 
of the diluents to give a concentration of 100 mg/ml and kept in sterile cocked container until 
use. Concentrations of 50 mg/ml, 25 mg/ml and 12.5 mg/ml were also be prepared together with 
250 mg/ml of ciprofloxacin which was aseptically prepared in sterile distilled water and used 
fresh as the standard antibiotic.    

PREPARATION OF MEDIA

All the culture media (Mueller Hinton agar, Nutrient agar, Nutrient broth, chocolate agar and 
potato fructose agar) were prepared according to manufacturers’ instruction and dispensed into 
petri dishes to solidify before use.
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PREPARATION OF AGAR PLATES

Plates were sterilized in a hot air oven at 160 OC for 2 hour. The plates are allowed to cool. 20 ml 
of the sterilized nutrient agar poured into each sterilized plate and the medium allowed to gel. 
The agar plates were wrapped with aluminum foil and transferred into a refrigerator until use. 

STANDARDIZATION OF INNOCULA 

The innocula were standardized by picking 1-2 colonies of the organisms using a sterile wire 
loop from 24 hours culture plates and dissolved in 10ml of normal saline solutions contained in 
test tubes. The tubes were vortexed for homogeneity and compared the turbidity to that of 0.5 
McFarland standards (approximate cell count density: 1.5x108).

ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TEST 

The antimicrobial susceptibility test was carried out using the agar plate disc diffusion technique.
Sterile swab sticks were dipped into the standardized inocula contained in the test tubes, drained 
excess fluids by pressing at the walls of the tubes and swabbed onto prepared MHA plates. Four 
wells of approximately 6mm in diameter were cut in each plate using a sterile cork borer. Care 
was taken to ensure that the wells are well-spaced in order to prevent overlapping of inhibition 
zones. An aliquot of 1 00μl of the various concentrations of the extracts was added into the wells 
using a micropipette. The plates were allowed to stand at room temperature for one hour for the 
extracts to diffuse into the agar and incubated for 24 hours at 37ºC.Antimicrobial activity was 
determined by measuring the diameter of inhibition zone in millimeter produced against the
pathogens. The experiments were repeated and the mean values were calculated (Garba et al.,
2019).

DETERMINATION MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION (MIC)  

This was determined using the broth dilution technique using a standard method. A serial 
dilution ranging from 100 to 6.25 mg/mL were made. From a plate that has been incubated for 
24hours, a suspension matching 0.5 McFarland standard was prepared. To 5 ml each of the 
peptone water contained in the test tube, the extract was added with decreasing concentration, 
aliquot amount of the suspension was also added into each test tube and then incubated at 37°C 
for 24 hours and then inspected for non-turbidity.  In each experiment, two control tubes were 
prepared alongside by mixing the extract and the growth media without the standardized in test 
tubes (positive control) and the tube containing the growth medium and innocula (negative 
control), the antimicrobial was determined by measuring the diameter of inhibition zone. The 
least concentration of the extract which shows the least turbidity will be noted and recorded as 
the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) (Garba et al., 2019).
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DETERMINATION OF MINIMUM BACTERICIDAL CONCENTRATION/ MINIMUM 
FUNGICIDAL CONCENTRATION

Aliquots from the MIC studies were used for the MBC/MFC determination. To a solid nutrient 
agar, a bacterial streak of the suspension from the MIC test tube was made and the procedure 
repeated all through the required numbers of corresponding isolates. The isolated organism on 
the nutrient agar was incubated at 37oC for 24 hours. After incubation, the plates were observed 
for bacterial growth; the lowest concentration of the extract required to kill microorganism was 
considered as the MBC value (Garba et al., 2019).

RESULTS AND DISCUSSION

Table 1: Result of extraction of the stem bark of Cassia singueana

Extract Dry 
sample(g)

Weight(g) Percentage 
yield (w/w)

Ethanol 600 84.04 14.00
Ethyl acetate 600 71.13 11.85
Chloroform 600 5.16 0.86
N-hexane 600 7.66 1.27

Table 2: Result of phytochemical screening of stem bark extracts of Cassia singueana

Metabolites N-hexane 
extract

Chloroform 
extract

Ethylacetate 
extract

Ethanol extract

Flavanoid   
(ferric chloride test)
(Lead acetate test)
(Alkali test)

-
-
-

-
-
-

+
+
+

-
+
+

Alkaloid
Draegedroff’s
Mayer’s Test

-
-

-
-

+
-

+
-

Tannins
(ferric chloride)
(H2SO4 + HCl)

-
-

-
-

+
-

+
-

Saponins     
(Frothing test) - + + +
ReducingSugar 
(Fehings test) - + + +
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Cardiac glycosides  
(Legal test)
(Kella Killiani)

+
+

+
-

+
+

+
+

Terpenoids 
(Chloroform test) + + + +
Steroids  
(Chloroform test) + + + +
Key: + = present;             - = Absent

Table 3: Result of Zone of Inhibition for Hexane Extract

Zone of inhibition (mm) 
Concentrations

Test organism 100mg/mL 50mg/mL 25mg/mL 12.5mg/Ml CPX/FCZ
Staphylococcus aureus 22.50 18.50 16.00 09.00 28.00
Streptococcus pyogens 18.50 13.00 10.00 8.50 25.50
Escherchia coli 16.00 15.00 12.50 7.50 26.00
Pseudomonas aeruginosa 18.00 14.50 11.50 0.00 30.00
Salmonella typhi 18.50 15.00 9.50 2.50 25.50
Klebsiella pneumonia 22.00 18.50 12.00 0.00 26.00
Enterococcus saecium 15.00 12.00 10.00 0.00 28.00
Proteous mirabilis 20.50 16.00 12.50 8.00 26.50
Candida albicans 17.50 15.50 12.50 5.00 28.00
Key: CPX= Ciprofloxacin,   FCZ= fluconazole 

Table 4: Result of Zone of Inhibition for Chloroform Extract

Zone of inhibition (mm) 
Concentrations

Test organism 100mg/Ml 50mg/mL 25mg/mL 12.5mg/mL CPX/FCZ
Staphylococcus aureus 20.00 16.50 12.00 8.50 28.00
Streptococcus pyogens 18.00 15.50 5.00 2.50 25.50
Escherchia coli 23.50 22.50 15.00 10.00 26.00
Pseudomonas aeruginosa 15.00 11.50 8.00 0.00 30.00
Salmonella typhi 18.50 14.00 10.50 7.50 25.50
Klebsiella pneumonia 18.00 15.50 9.50 2.00 26.00
Enterococcus saecium 15.00 13.00 5.00 0.00 28.00
Proteous mirabilis 18.00 14.50 10.00 5.00 26.50
Candida albicans 19.50 15.00 12.00 0.00 28.00
Key: CPX= Ciprofloxacin,   FCZ= fluconazole 

Table 5: Result of Zone of Inhibition for Ethyl acetate Extract
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Zone of inhibition (mm)
Concentrations 

Test organism 100mg/mL 50g/mL 25mg/mL 12.5mg/mL CPX/FCZ
Staphylococcus aureus 24.50 25.50 22.00 10.00 28.00
Streptococcus pyogens 16.50 15.00 12.50 9.50 25.50
Escherchia coli 25.00 22.50 17.50 12.50 26.00
Pseudomonas aeruginosa 16.00 14.50 12.50 6.00 30.00
Salmonella typhi 20.00 18.50 14.00 12.5 25.50
Klebsiella pneumonia 21.00 20.00 15.50 6.00 26.00
Enterococcus saecium 24.00 21.75 12.50 0.00 28.00
Proteous mirabilis 22.00 19.50 15.00 12.00 26.50
Candida albicans 21.00 15.00 12.50 5.00 28.00
Key: CPX= Ciprofloxacin,   FCZ= fluconazole 

Table 6: Result of Zone of Inhibition for Ethanolic extract

Zone of inhibition(mm)
Concentrations

Test organism 100mg/mL 50mg/mL 25mg/mL 12.5mg/mL CPX/FCZ
Staphylococcus aureus 26.00 24.00 20.00 18 50 28.00
Streptococcus pyogens 18.00 16.50 14.50 12.00 25.50
Escherchia coli 25.00 22.50 19.50 14.00 26.00
Pseudomonas aeruginosa 22.50 14.50 12.00 10.50 30.00
Salmonella typhi 22.50 20.00 16.50 11.50 25.50
Klebsiella pneumonia 24.50 22.50 15.50 10.00 26.00
Enterococcus saecium 26.00 19.50 15.00 11.00 28.00
Proteous mirabilis 25.50 22.00 18.50 16.00 26.50
Candida albicans 22.50 18.00 12.50 5.00 28.00
Key: CPX= Ciprofloxacin,   FCZ= fluconazole 

Result of Minimum Inhibitory Concentrations (MIC): 

Table 7: Minimum Inhibitory Concentration of the stem bark extracts of Cassia singueana

Concentrations (mg/mL)
Test Organisms Hexane chloroform Ethyl acetate Ethanol
Staphyllococcus Aureus 25 12.5 25 12.5
Streptococcus pyogens 50 50 12.5 25
Salmonella typhi 50 50 50 12.5
Candida albicans 25 25 25 25
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Result of Minimum Bactericidal/fungicidal concentration (MBC/MFC) 

Table 8: Minimum Bactericidal/fungicidal Concentration (MBC/MFC) of the stem bark 
extracts of Cassia singueana

Concentrations (mg/mL)
Test Organisms Hexane chloroform Ethyl acetate Ethanol
Staphyllococcus Aureus 25 25 50 12.5
Streptococcus pyogens 50 50 25 25
Salmonella typhi 50 100 50 25
Candida albicans 50 50 50 50

The development of effective and less toxic antimicrobial agents is required for the treatment of 
several infections in the face of rising resistance and adverse side effect of current drugs.
Phytochemical constituents of C.singuena stem bark was also done to confirm its folkloric use in 
medicine. C.singuena has been used traditionally to treat diabetes, stomach pains, leprosy, 
rheumatism, microbial and sexually transmitted infections, inflammation as well as fever (Keter 
and Mutiso 2012., Moshi and Mbwambo 2002., Mansour et al 2017). The percentage yield of 
different extract of the stem bark of Cassia singueana is summarized in Table 1. The ethanolic 
extract showed highest percentage yield 84.04g corresponding to 14% followed by ethyl acetate 
extract 71.13g (11.85%) while chloroform extract gave the least yield 5.16g (0.86).This result 
suggests that the stem bark extracts of Cassia singueana contains more of polar secondary 
metabolites than the less polar ones.

The phytochemical screening of the plant whose results is shown in table 2 indicated the 
presence of flavonoid, alkaloid, tannins, saponins, reducing sugar, cardiac glycosides, steroids
and terpenoids in at least one extract of Cassia singueana, flavanoids, Alkaloids and Tannins 
were absent in chloroform while others are present. This finding is in agreement with work of 
Olusola et al.,(2011) who also reported the presence of tannins, saponins, alkaloids, glycosides, 
flavonoids, carbohydrate and terpenes in the plant.These secondary metabolites have implicated 
in the antimicrobial properties of medicinal plants (Mann et al., 2008 and Dewanjee et al., and 
2008Abo et al., 2000).

Result of antimicrobial susceptibility test of the stem bark extracts of Cassia singueana as
summarized in Table 3-6 showed that different extract from the stem bark of Cassia singueana
demonstrated antimicrobial activity against standard bacterial of both gram positive and gram 
negative strains as well as antifungal activity. All the four extract shows inhibition in various 
concentrations (except for the least concentration, 12.50mg/ml). Since the strain of bacterial used 
comprises of both gram-positive and gram-negative, we used ciprofloxacin (fluoroquinolone) a 
broad spectrum antibiotic for both gram-positive and gram-negative bacterial as control. The 
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result showed that all the strains of the eight pathogens where highly susceptible to ciprofloxacin 
with an average diameter zone of inhibitions of 26.00, 28.0. The acceptable standard diameter 
zone of inhibition for sensitive organisms for this antibiotic is >21mm (NCCLS, 1993). 
However, for the plant extract the zone of inhibition observed at 100mg/ml against these 
pathogens ranges from 15.00mm to 22.50mm, for n-hexane extract, 15.00mm to 23.50 for 
chloroform extract, 16.00mm to 25.00 for ethyl acetate and 18.00 to 26.00 for ethanolic extract. 
However the ethanolic extract  showed the highest inhibition zone of 26.00mm against 
Staphylococcus  aureus and Enterococcus saecium at 100 mg/mL with MIC and MBC of 12.5 
mg/mL against Staphylococcus from ethanolic extract while at 12.50 mg/mL highest inhibition 
zone was 18.50mm against Staphylococcus aureus from the same extract. The least inhibition 
(2.0mm) at 12.50 mg/mL was recorded against Klebsiella pneumonia from chloroform extract. 
The high zones of inhibition exhibited by the ethanolic extract of the stem bark of Cassia 
singueana may be due to the presence of a variety of secondary metabolite in plants such as 
tannins, alkaloids, flavonoids and saponins.

CONCLUSION

The result of this study indicated that the stem bark of  the plants contains some major secondary 
metabolites that inhibits the growth of microorganism hence can be a  very effective alternative 
source of antibiotics. the current findings lend credence to the traditional use of this plant as 
medicines for treating several infectious diseases. However it is imperative that more works also 
be done on isolation and characterization of the active components as well as its toxicity studies 
in order to determine its safety level.
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"CHECKING THE RELIABILITY OF TESTS TO ASSESS THE SPEED OF 9-10
YEAR OLD CHILDREN PRACTICING CURLING."

Assistant Professor Nikolay Dimitrov 

Institution1 NATIONAL SPORTS ACADEMY "VASSIL LEVSKI", SOFIA, BULGARIA

Associate Professor Ivan Kolev 

Institution2 NATIONAL SPORTS ACADEMY "VASSIL LEVSKI", SOFIA, BULGARIA

The problem of assessing the physical capacity of children practicing curling is especially 
relevant given the insufficient popularity of curling sports, both nationally and internationally. 
From this point of view, we tried to look at the information nature of and the feasibility in the 
field of curling sports tests ladder and shuttle with friction at 45 meters. The tested tests are 
designed to measure two different latent traits — speed and speed endurance, respectively.

It is clear from the theory of tests that each test must have the necessary reliability, 
standardization and objectivity. The concept of validity carries information on the extent to 
which a specific test measures exactly the latent feature for which it is intended. Most often in 
the practice of proof is logical validity and yet knowing the relationship between motor skills 
on the one hand, and on the other — the relationship between them and the manifestation of 
motor habits, we must recognize that there is always a risk that a test brings us information for 
the motor quality whose level we want to establish. The indicators of objectivity and 
standardization to a greater or lesser extent depend on subjective factors such as the place of 
the test by the researcher who conducts the testing, the equipment used and others.

Statistical reliability indicates whether and to what extent the test result corresponds to the 
actual state of the studied latent trait in the individual. The establishment of statistical reliability 
is achieved through various methods such as test — retest or also called re-testing, parallel 
testing, analysis of variance. In our study, we reveal the correlation coefficient between the 
results of two consecutive tests.

The aim of our study is to test children practicing curling at the age of 9-10 years, by applying 
the tests ladder and shuttle with friction at 45 m.

To achieve the goal of the study we performed the following tasks:

1. Research and analysis of literature sources.

2. Establishing the standard and reliability of both tests

3. Opening the possibilities for application of the two tests for assessment of children of the 
considered age.

METHODOLOGY

Our research is based on the test-retest method and we subjected the obtained results to 
correlation analysis, through which we checked the reliability of both tests. We tested the 
children in two consecutive workouts over a period of three days. In the first training session, 
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the children performed each of the tests twice. The first implementation was aimed at adapting 
to the requirements and the sequence of implementation, and the result was not reported. The 
second attempt was the real one and the results were reflected in the minutes.  In the second 
training, the children performed the tests once, and the results were reflected in the relevant 
protocols. We
have largely achieved standard testing as it was conducted in the same place by the same 
subjects, with the same measuring instruments. We tested children aged 9 and 10 from the 
Curling Club - NSA. The number of respondents includes a total of 191 children (Table 1)

Table 1

Age Girls Boys All

9 years old 53 65 118

10 years old 38 35 73

All 91 100 191

RESULTS ANALYSIS

One of the main criteria characterizing the information nature of a test is its standard. Ensuring 
standardization in the testing methodology largely depends on the detailed description of the 
test and the subsequent observance of the instructions given by the researcher.

Figure 1 shows a diagram for conducting the friction ladder test. The test is designed to 
measure speed (in particular the ability to move the whole body in space). It is held in a hall 
with a smooth ice surface. Friction is performed at a distance of 4.80 m in 12 sectors of 40 cm 
each. The necessary tools for a coordination ladder drawn on the ice surface with a length of 
4.80 m, consisting of 12 sectors and a stopwatch.

Figure 1

Implementation instructions:

● The subject stands facing the ladder with a curling brush in his hands, slightly bent forward 
with his foot extended forward.

● At the start signal, the distance is traversed by sliding with a brush in each sector with the 
brush.
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● The time from stepping on the first leg of the ladder to the moment of stepping on both legs 
outside the ladder is detected.

It is performed once. The travel time is detected.

When conducting the shuttle test with a friction of 45 m, the speed endurance is measured. It 
is 45 meters to skate on the ice rink with several changes of direction in the shortest possible 
time.  The necessary tools are: cones - 10 pieces, tape measure and stopwatch.

Implementation instructions:

● The subject stands facing the hog line, slightly bent forward with a brush in his hands and 
extended leg forward.

● At the "start" signal, the distances must be covered by sliding

A-B, B-A, A-D, D-C and C - final.

● On lines B and D it turns by touching the line with one foot, and on lines A and C it goes 
around the placed cones.

● The time from the start signal to the moment of crossing the end line with both legs of the 
test person is detected.

It is performed once by detecting the time for traveling the distance.

After the double testing, the results were subjected to statistical processing using variation, 
comparative and correlation analysis. We processed and presented the obtained and processed 
results in three directions. We divided the group by gender and age, as well as the results for 
the whole set of subjects. The variation analysis, the results of which we presented in Table 2, 
allowed us to determine the degree of scattering and the type of distribution of the obtained 
data.

The analysis of statistical indicators that provide information on the scatter of the result around 
the mean values, standard deviation (S) and in particular the coefficient of variation (V%), 
which in the "ladder" test reaches a maximum of 13.91% and in the shuttle test - 45 meters of 
friction does not exceed 10% brings us information about the homogeneity of the studied 
groups.

The observed accumulation of results around the mean values is confirmed by the low values 
of the growth between the two studies, which in the ladder test is in the range of 0.002 to 0.012 
seconds in all groups studied. In all cases, except for the two tests, an increase in the result was 
observed in the studied group of boys. The differences thus revealed between the results of the 
two tests in the considered test do not have the necessary level of statistical reliability.

With the established organization for testing, as well as the nature and duration of physical 
activity performed by children, these values of d are completely natural. It is the minimal 
differences in the result that give us reason to believe that conducting the test and using 
photocells to record the time from start to finish will increase the objectivity and standard in its 
conduct.

Table 2
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Results of the comparative analysis of the selected tests by sex, age and total for the studied 
group

n R x̄ S V% As Ex D t P(t)

Girls ladder 1 91 1,48 2,530 0,349 13,79 0,110 0,879 ,012 0,56 43,6

ladder 2 1,40 2,518 0,319 12,66 0,221 0,780

shuttle 1 7,82 16,70 1,621 9,70 0,799 0,138 0,40 -3,88 100
shuttle 2 7,77 16,30 1,468 9,00 0,840 1,292

Boys ladder 1 100 1,22 2,483 0,336 13,53 0,078 1,126 -
,005

-0,28 22,0

ladder 2 1,27 2,488 0,329 13,22 0,251 0,951

shuttle 1 7,00 15,74 1,446 9,18 0,641 0,094 0,23 -2,66 99,1
shuttle 2 7,22 15,51 1,439 9,27 0,899 0,659

9 years old ladder 1 123 1,46 2,603 0,313 12,02 0,286 0,681 ,006 0,33 26,4

ladder 2 1,30 2,597 0,295 11,35 0,128 0,795

shuttle 1 8,04 16,08 1,636 10,17 0,744 0,319 0,33 3,88 100
shuttle  2 7,60 15,75 1,529 9,70 0,837 0,771

10 years old ladder 1 68 1,13 2,329 0,324 13,91 0,404 0,939 -
,003

0,10 7,5

ladder 2 1,22 2,332 0,304 13,03 0,286 0,762
shuttle 1 7,82 16,40 1,528 9,31 0,744 0,468 0,26 -2,54 98,7
shuttle 2 7,77 16,14 1,432 8,87 0,838 1,175

All ladder 1 191 1,48 2,505 0,342 13,65 0,085 0,988 ,002 0,18 14,7
ladder 2 1,54 2,503 0,324 12,94 0,041 0,837
shuttle 1 8,04 16,19 1,602 9,89 0,728 0,310 0,30 4,65 100
shuttle  2 8,02 15,89 1,503 9,45 0,791 0,783

The values of the arithmetic mean value in the test "Shuttle" - 45 m. There are larger differences 
between the first and second tests, which are within about half a second and have the required 
level of reliability. The largest increase was observed in the studied group of girls - d = 0.40. 
The values of the asymmetry coefficient (As) and excess (Ex) in most cases fall within the 
critical values. We established the statistical reliability of the tests we are considering by 
calculating the Pearson simple linear correlation coefficient (r).

Looking at the values of the correlation coefficient by groups, we establish the lowest level of 
the coefficient in the group of 10-year-old children in the "ladder" test, where r = 0.739. The 
correlation coefficient in the same test in the group of 9-year-olds is also below 0.8. However, 
the level of dependence between the results of the two tests is high enough to claim that the test 
has the necessary statistical reliability.
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In all other cases, the values of the correlation coefficient exceed 0.806, which indicates the 
presence of a strong correlation dependence and, accordingly, the presence of statistical 
reliability of the considered tests in all groups of subjects.

Of interest to us is the lack of correlation between the two tests, in either case. To a large 
extent, this means that both tests measure the condition of a latent trait different from the other 
test. This fact, in turn, carries information about the validity of both tests.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

1. Analyzing the results of the correlation analysis, we can say that the tests "ladder" and 
"shuttle" with a friction of 45 m have the required level of statistical reliability.

2. The detailed instructions made for the performance of both tests allow the required level of 
significance to be reached.

3. The accessibility of the two tests in terms of the necessary material and technical base and 
the speed with which the children were able to understand and perform both tests makes them 
applicable in the clubs members of the Bulgarian Curling Federation.

4. The small differences in the reading of the result in the shuttle test indicate the presence of 
high sensitivity of the test itself, which gives us reason to recommend the use of electronic 
equipment that records the result.

Keywords: students, curling, sweeping,  speed, reliability
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ANALYZING THE DATA OF THE TRAINING PROCESS OF CHILDREN DOING 
CURLING SPORT

Assistant Professor Nikolay Dimitrov
Institution NATIONAL SPORTS ACADEMY”VASSIL LEVSKI”, SOFIA, BULGARIA

The purpose of the presented study is to test the effectiveness of the experimental methodology 
of 40 children playing curling between 9-10 years old the effectiveness of the experimental 
methodology

The tasks are:
● To increase the level of physical training 
● To plan the training process for younger children practicing curling for 9-10 years old.

The experimental group (20 children) are athletes from the Curling Club - NSA, and the 
control group consisting of 20 children are also representatives of the club ..
The subjects of the research are the physical qualities explosive power, speed, specific 
endurance, flexibility, coordination, balance stability and hearing abilities.

The means used are the different sets of exercises for the development of these qualities and 
the applied loads with a certain intensity (Figure 1).

METHODOLOGY

The experiment was conducted in October 2021 with intermediate reporting of adjustment 
data, if needed. The tests we used to report the level of development of physical qualities have 
been modified and updated by the system for assessment and control of physical training in 
curling sports - established in 2012 by Reto Seiler and approved by the Bulgarian Curling 
Federation.

Tests:
№ 1 - shuttle with friction 3x10 meters
№ 2 - rope jumps with alternation of left and right leg
№ 3 - occipital leg - folded seat (dynamic strength of the abdominal muscles)
№ 4 - jump-squat-lay down to failure
№ 5 - supports to failure
№ 6 - vertical rebound with two legs out of place
№ 7 - jumps with two legs over a rope to failure (jump endurance)
№ 8 - tilt back
№ 9 - leg swing (dynamic flexibility in the hip joints)
№ 10 - right and left cross-legged seat
№ 11 - ice skating with eyes closed in a straight line 5 meters long
№ 12 - ice skating in a straight line 5 meters long with open eyes
№ 13 - balance of toes with raised bent leg to the side, hands up
№ 14 - coordination - spatial test (modification according to Reto Seiler).
№ 15 - hearing test
It is known from the theory of sports that at the beginning of sports specialization the 
emphasis is on greater volume at the expense of intensity. This volume is a necessary basis for 
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the forthcoming higher requirements for the above age groups. There are three main 
directions in the applied methodology:

Experimental
methodology

Learning new exercises 
from the curling rules

Load with the main general and 
specific indicators
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Learning exercises from the curling rules
Week Preparatory period - 120

minutes
Competition period - 30 minutes

1 Flexibility Flexibility

2 Jumps Jumps

3 Spins Spins

4 Equilibrium Equilibrium

Development of basic physical qualities with general and specific exercises
Preparatory period - 60 minutes Competition period - 30 minutes

Week from the month Kind of quality Day of the week Day of the week

1 Endurance Monday Endurance
2 Speed Tuesday Complex
3 Strength Wednesday Speed
4 Flexibility Thursday Complex

Friday Strength
Saturday Flexibility

Table 2

Learning a large number of exercises from the rules of curling, not just improving the mastered 
(Table 1)
● in the preparatory period 12 hours are allocated per week, and in the competition period - 3
hours, distributed equally in a six-week working week;
● In the month the four main groups of body exercises are studied and improved for 1 week for 
each group: 1 week of flexibility, 1 week of jumps, 1 week of rotations and 1 week of balance.
2. Development of basic physical qualities with general and specific exercises (Table 2). At the 
beginning of the training, the emphasis is on general physical training and then on to special 
physical training.

Results analysis

Test № 1 Shuttle
The average value at the first reading was 9.46 seconds for the experimental group and 9.86 for 
the control group. On the second test, the gain for the experimental group was -0.54 seconds 
and -0.42 seconds for the control group. At the end of the experiment, the first group had an 
increase of almost 1 second, x̄ - 8.58 seconds, and the control group maintained the level from 
the first test and did not report an increase. In the first test the groups did not have a statistically 
significant difference between them, while in the second and third reports there was a 
statistically significant difference between the experimental and control groups with 
significance levels a - 0.009 and α - 0.000 and the experimental group had better values.

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 296 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Test № 4 Jump - squat - lay down to failure
This test provides information on quality endurance, as all muscle groups are involved. 
Therefore, it is the main criterion for the level of this quality.
The initial level of the experimental group is x̄ 80.93 and in the control x̄ - 42.7. It can be seen 
that even at the beginning of the experiment the first group has twice as high values with the 
significance level α - 0.021. There is a significant difference in the second and third data 
collection: α - 0.001 and α - 0.000 for the third reading. On the second reading x̄ is 232 for the 
experimental group and 53.06 pcs. for the control group. It can be seen that the experimental 
group has a 200% increase in values, while the control group has a 25% increase. At the end of 
the experiment for the first group the values are 272.6 and for the second group - 54.76. In the 
control group there is no change compared to the second reading, and the experimental group 
increased the average by 40 pcs.

Test № 7 Jumps with two legs over a rope to failure
Here the control group has no change in the values, even in the second reading there is a 
decrease of 3 pieces, and in the third reading it is in the initial values.

Load with the main general and specific indicators

Indicators Individually in 
the preparatory 
period

Individually in 
a racing period

Team in the 
preparatory 
period

Team in a 
competitive 
period

Weekends of 
the week

1 1 1 1

Type of 
training

Twice Disposable Twice Disposable

Training hours 
per day

6 h 3-4 h 6 h 3-4h

Number of 
appliances per 
day

3 -4 h 2 1 1

Number of 
difficulties

10 5 1 1

Number of 
items with 
appliance

30 15 100 100

Parts of a 
combination 
when delivery a 
curling stone

Х 5 - Х 10 Х5 without 
mistake

Complete 
delivery of 
stone

1 3 without error 
of 5

2-3 3 without an 
error of 10 
goals
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General 
physical and 
Special 
physical 
training in 
minutes

60 40 60 40

Learn new 
exercises in 
minutes

120 30 120 30

Summary of results
The speed tests - shuttle, skipping rope and abdominal press show the development of quality 
for both groups. Characteristic is the better baseline level for the experimental group, which is 
maintained at the end of the study with better indicators relative to the control group.
The tests for specific endurance - jump-squat, supports and jumps over a rope show better 
physical preparation of the experimental group, where the values double or even triple, and the 
control group does not even have a statistically significant difference from the beginning and 
end of the experiment with except for supports.
Flexibility tests - leg swing, cross-legged seat and reclining back reported a lower baseline level 
in the experimental group. Compared with the control, there is a statistically significant 
difference, but at the end of the study the values are equalized, i.e. the experimental group has 
reached the control on these indicators. Here is the problem with the asymmetry between the 
left and right leg, which unfortunately is the result of high quality requirements and flexibility. 
As we know in nature, the extraordinary manifestation of a phenomenon cannot be repeated.
Equilibrium stability tests show how the poorer results in the experimental group at the 
beginning of the study increase and reach those in the control group.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Results were found in the tests for reporting the specific endurance - from 2 to 3 times increase 
in the values for the experimental group, compared to the baseline level at the beginning of the 
study.
The expectations for excellent results in the specific qualities of curling sports were confirmed 
- flexibility and coordination, despite the broader basis of general physical exercises covered in 
the methodology. The lower values of the experimental group at the beginning and at the end 
increased and reached the level of the experimental group.
For practice, we recommend monitoring in the long run the preparation of the body of curling 
players for future high demands in the upper age groups. This must be accompanied by the 
necessary adjustments in the work process to optimize the preparation of competitors.
________________________________________________________________

Keywords: curling, endurance, balance, concentration
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ÖZET

Bu araştırmada Düzce Üniversitesi idari personelinin yaşam doyumu, iş performansı ve 
nomofobi düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma çerçevesinde 120 anket verisi elde 
edilmiştir. İdari personele demografik değişkenler ile birlikte yaşam doyumu, iş performansı ve 
nomofobi ölçeklerini içeren bir anket ölçeği uygulanmıştır. Anket verileri tesadüfi örnekleme 
yöntemi ile yüz yüze olarak toplanmıştır. Çalışma kapsamında verilerin analizi ve hipotezleri 
test etmek amacıyla frekans, Spearman Sıra Korelasyonu, Kruskal Wallis H ve Mann Whitney 
U testleri uygulanmıştır. Yapılan analizler neticesinde nomofobi, yaşam doyumu ve iş 
performansı arasında pozitif ama anlamsız bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yaş, 
öğrenim durumu ve unvana göre değişkenler arasında belli farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Doyumu, İş Performansı, Nomofobi, İdari Personel

ABSTRACT

In this study, the relationship between life satisfaction, job performance and nomophobia levels 
of Düzce University administrative staff was investigated. Within the framework of the 
research, 120 survey data were obtained. A questionnaire including demographic variables, life 
satisfaction, job performance and nomophobia scales was applied to the administrative staff. 
Survey data were collected face-to-face using the random sampling method. Within the scope 
of the study, frequency, Spearman Rank Correlation, Kruskal Wallis H and Mann Whitney U 
tests were applied in order to analyze the data and test the hypotheses. As a result of the analysis, 
it was concluded that there is a positive but insignificant relationship between nomophobia, life 
satisfaction and job performance. In addition, it was revealed that there were certain differences 
between the variables according to age, educational status and title. 

Keywords: Life Satisfaction, Job Performance, Nomophobia, Administrative Staff

1. GİRİŞ

Son yıllarda hızlı bir biçimde gelişen teknoloji doğrultusunda çeşitli iletişim araçları insan 
hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olarak yerini almıştır. Bu iletişim araçları bireylerin 
birbirleri ile olan iletişimlerinde önemli gelişmeler ortaya çıkarmış, mekân ve zamandan 
bağımsız olarak iletişim halinde kalabilme imkânı sağlamıştır. Bahsedilen iletişim 
kanallarından biri mobil telefonlardır (Şener, 2011). Akıllı telefonların insan yaşamını 
kolaylaştırdığı ve maliyet, zaman açısından yarar sağladığı söylenebilir. Fakat birçok faydası 
olmakla birlikte her aşırı kullanımda olduğu gibi akıllı telefonların da aşırı kullanımı bireylerde 
bağımlılık yaratabilmekte ve buna bağlı olarak insan hayatı olumsuz yönde etkilenebilmektedir. 
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Bu bağlamda insan hayatının vazgeçilmez bir parçası halini alan akıllı telefonlar bireylerde yeni 
bir fobi oluşmasına neden olmuştur (Meral, 2017). Ortaya çıkan bu fobi No-Mobile Phone 
ifadesinin kısaltması olan ‘’nomofobi’’ olarak ifade edilmektedir (Erdem vd., 2017). İlk olarak 
İngiltere Posta İdaresi tarafından yapılan bir araştırma ile ortaya çıkan kavram klinik psikolojide 
kişilerin cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi iletişim araçlarından yoksun kaldıkları 
durumlarda ortaya çıkan endişe, huzursuzluk ve korku olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve 
Correia, 2015). Günümüz koşullarında teknolojiden uzak kalmak mümkün görülmemektedir. 
Teknolojinin yararlarından faydalanmak bireylerin gerek sosyal yaşamları gerekse iş yaşamları 
için oldukça büyük faydalar sağlayabilmektedir. Bununla birlikte bu kullanımın bağımlılığa 
dönüşmesi bireyler için ciddi problemler de ortaya çıkarabilmekte ve sağlık açısından olumsuz 
durumlar oluşturabilmektedir (Adnan ve Gezgin, 2016). Nomofobinin ilişkili olabileceği 
düşünülen ilk değişken yaşam doyumudur (Büyükalim, 2020). Yapılan çalışmalar 
değerlendirildiğinde bireylerin akıllı telefondan yoksun kaldıkları durumlarda yaşam 
kalitelerinin azaldığına yönelik sonuçlar gözlemlenmektedir (Aktaş, 2019). Nomofobi ile 
ilişkili olabilecek bir diğer değişken ise iş performansıdır (Köse vd., 2012; Örücü ve Yıldız, 
2014). Akıllı telefonların işleri kolay kontrol edebilme, kolaylıkla düzenleyebilme, toplantı, 
görüşme ve tüm evrak işlerini telefon üzerinden gerçekleştirebilme gibi birçok faydası olmakla 
beraber aşırıya kaçılması ve kontrolsüz bir biçimde kullanılması sonucunda bireylerin fiziksel 
(göz, sırt, baş, el ve bilek rahatsızlıkları, uyku düzensizlikleri) ve psikolojik (huzursuzluk, stres, 
gerginlik, duygu durum bozukluğu, endişe, kaygı, konsantrasyon bozukluğu) sağlıklarını 
olumsuz yönde etkileyen sonuçları da bulunmaktadır (Aksu ve Doğan, 2021). Bununla beraber 
yapmakla sorumlu oldukları işler için ayırması gereken zamandan çalabilir, odaklanma 
konusunda problemler yaşayabilmekte ve bunun sonucu olarak yapılan işin kalitesi ve 
verimliliği düşebilmektedir (Erdem vd., 2017).

Nomofobi kavramı akıllı telefonlardan kaynaklı yaşanan bir problem olarak ifade edilmektedir 
(Yıldırım ve Correia, 2015). Cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi akıllı cihazlardan yoksun 
kalınması durumunda ortaya çıkan kavram endişe, korku, huzursuzluk ve kaygı gibi durumlarla 
kendini gösteren bir dijital çağ hastalığı olarak ifade edilmektedir (Yıldırım ve Kişioğlu, 2018; 
King vd., 2013). Nomofobik bireylerin özellikleri araştırıldığında; düzenli olarak mobil telefon 
kullanımı, devamlı olarak mesaj ve arama bildirimlerinin kontrolü, telefona erişememe 
durumunda gergin ve huzursuz hissetme şeklinde ifade edilmektedir (Aşık, 2018; Bragazzi ve 
Punte, 2014; Dixit vd., 2010). Yaşam doyumu ise bireylerin mutluluğu ile ilgili olacak biçimde 
ruhen iyi oluşun bilişsel tarafını temsil etmektedir (Diener, 1984). Yaşam doyumu kavramı ile 
ilgili yapılan çalışmalara 1959’lu yıllarda başlanmış olup, 1970 yılından sonra sosyal bilimler 
alanında araştırılmaya başlanmıştır (Dikmen, 1995). Yaşam doyumu kişilerin hayatını bütün 
olarak ele alarak yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde oluşan genel yargıların yanı sıra, 
yaşama dair belirli alanların değerlendirilmesi neticesinde de elde edilebilir. Yaşam doyumu 
yüksek olan bireylerin iş ve sosyal yaşantısında daha başarılı oldukları ifade edilmektedir 
(Keser, 2005). İş performansı ise çalışan bireylerin kendilerine tanımlanan görevleri belirli bir 
zaman diliminde yerine getirmesi neticesinde elde edilen sonuçlar olarak ifade edilmektedir 
(Kâhya, 2013; Özgen vd., 2002). Ortaya çıkarılan bu sonuçlar olumlu ise çalışan bireylerin 
kendilerine tanımlanan görev ve sorumluluğu başarılı bir biçimde yerine getirdiği ve yüksek bir 
performans sergilediği sonucuna, olumsuz ise bireylerin başarısız olduğu ve düşük performans 
sergilediği sonucuna ulaşılmaktadır (Bingöl, 2006).

2. ARAŞTIRMA LİTERATÜRÜ

Yapılan yerli ve yabancı alanyazın taraması neticesinde yaşam doyumu, nomofobi ve iş 
performansı değişkenlerini birlikte inceleyen yalnızca bir çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmada 
Aktaş (2019) Kütahya kent merkezinde 200 çalışan bireyden veri toplayarak yaşam doyumu, 
nomofobi ve iş performansı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde 
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nomofobi düzeyinin yaşam doyumu ile iş performansını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği 
ortaya çıkmıştır. Buna karşın nomofobi ile yaşam doyumu ve nomofobi ile iş performansı 
ilişkisini inceleyen çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu sonuçtan farklı olarak Blachnio vd. (2018) 
sosyal medya kullanımı ve yaşam doyumu arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu saptamış 
ve sosyal medyanın kullanılmaya başladığı ilk dönemlerde bireyin yaşam doyumunun artacağı 
sonucuna ulaşmışlardır. Çırak (2021) ise Ankara ilinde bulunan 451 üniversite öğrencisi 
üzerinde uygulamış olduğu çalışmada nomofobi ve yaşam doyumu arasında herhangi bir ilişki 
saptamamıştır. Nomofobi ve iş performansı ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde ise 
Yılmaz vd. (2020) Ankara ilinde inşaat sektöründe çalışan 486 personel üzerinde yaptıkları 
çalışmada iş yerinde akıllı telefon kullanımının iş tutumlarına etkilerini incelemiştir. Araştırma 
sonucuna göre akıllı telefon bağımlılığının iş performansını negatif yönde etkilediği sonucu 
ortaya çıkmıştır. Yaşam doyumu ve iş performansı ile ilgili literatür incelendiğinde ise Raslan 
ve Göçen (2021) Şanlıurfa ilinde görev yapan 416 öğretmene iş tatmini ile yaşam doyumu 
arasındaki ilişkinin incelenmiş olduğu çalışma sonucunda öğretmenlerin iş tatminleri ile yaşam 
doyumları arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

3. YÖNTEM

Bu araştırmanın amacı, araştırmanın uygulandığı kurumda çalışan bireylerin nomofobi 
düzeylerinin belirlenerek bunun yaşam doyumu ve iş performansı ile arasındaki ilişkinin 
ölçülmesidir. Çalışmanın evrenini Düzce Üniversitesi İdari Personeli oluşturmaktadır. Evrenin 
tamamına ulaşılamayacağı için tesadüfi örnekleme yöntemi ile 120 idari personele ulaşılmıştır. 
Araştırma kapsamında toplanan veriler anket tekniği ile uygulanmış olup anket verileri yüz 
yüze toplanmıştır. Yapılan çalışma kapsamında gerekli etik kurul izinleri alınmıştır. Yaşam 
doyumu, iş performansı ve nomofobi düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bu çalışma ilişkisel 
tarama modelinde betimsel bir çalışmadır.

Araştırma kapsamında örneklemde yer alan bireylerden bilgi toplamak için kişisel bilgi formu, 
katılımcıların nomofobi düzeylerini belirlemek için Yıldırım ve Correira (2015) tarafından 
geliştirilmiş olan ve Yıldırım vd. (2016) tarafından Türkçeye çevrilen Nomofobi ölçeği, genel 
yaşam doyumunu ölçmek amacı ile Diener vd. (1985) tarafından geliştirilen ve Türkçe 
geçerlilik güvenilirlik çalışmaları Durak, Şenol-Durak ve Gencoz (2010) tarafından 
gerçekleştirilen yaşam doyumu ölçeği ve bireylerin iş performansını ölçmek amacı ile Kirkman 
ve Rosen (1999) ile Sigler ve Pearson (2000) tarafından kullanılan, Çöl (2008) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanarak tekrar güvenilirlik testi yapılan iş performansı ölçeği kullanılmıştır.

Yapılan çalışma kapsamında SPSS 21.0 programı kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Yapılan 
normallik testi doğrultusunda verilerin normal dağılmadığı sonucuna ulaşılmış ve 
nonparametrik teknikler uygulanmıştır. Bu doğrultuda frekans, spearman korelasyon, mann 
whitney u testi, kruskal wallis ve ki kare ilişki testi analizi uygulanmıştır.

4. BULGULAR

4.1. Frekans ve Spearman Sıra Testi Bulguları

Yapılan analizler neticesinde araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerini içeren 
sonuçlar Tablo-1’de ifade edilmiştir. Bu sonuçlara göre katılımcılar cinsiyete göre 
değerlendirildiğinde çoğunluğun erkek %54,2 katılımcılardan oluştuğu, medeni durum 
açısından ise evli %53,3 bireylerden oluştuğu sonucuna ulaşılmaktadır. Yaş değişkeni açısından 
değerlendirildiğinde katılımcıların %45,8’ini 26-35 yaş grubunun oluşturduğunu devamında ise 
36-45 yaş grubunda yoğunlaştığı görülmektedir. Eğitim durumu açısından yapılan incelemeler 
neticesinde büyük bir çoğunluğun %59,2 lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu sonucuna 
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ulaşılmıştır. Aylık gelir açısından yapılan incelemede %51,7 ile 4000-5999 ₺ aralığında 
yoğunlaştığı görülmektedir. Unvan açısından yapılan değerlendirmede katılımcıların %29,2 
oranında memurlardan oluştuğu sonucuna ulaşılmış olup kurumda çalışma süresi açısından 10 
yıl ve üstü %25,8, devamında %24,2 ile 4-6 yıl arasında olduğu görülmekteyken birimde 
çalışma süresi içinde %30,8 oranında 4-6 yıl aralığında yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 1. Frekans Analizi
Cinsiyet N % Medeni Durum N %
Kadın 55 45,8 Evli 64 53,3
Erkek 65 54,2 Bekar 56 46,7
Toplam 120 100,0 Toplam 120 100,0
Yaş Eğitim Durumu
18-25 13 10,8 Lise 14 11,7
26-35 55 45,8 Önlisans 19 15,8
36-45 36 30,0 Lisans 71 59,2
46 ve üstü 16 13,3 Lisansüstü 16 13,3
Toplam 120 100,0 Toplam 120 100,0
Aylık Gelir Unvan

2826-3999 ₺ 17 14,2 Genel,Sekreter/Daire 
Başkanı/Müdür

12 10,0

4000-5999 ₺ 62 51,7 Şef 17 14,2
6000-9999 ₺ 30 25,0 Memur 35 29,2
10.000 ₺ ve üstü 11 9,2 Bilgisayar İşletmeni 27 22,5
Toplam 120 100,0 Teknisyen/Tekniker 13 10,8
Kurumda 
Çalışma Süresi Diğer 16 13,3

1 yıldan az 11 9,2 Toplam 120 100,0

1-3 yıl 24 20,0 Birimde Çalışma 
Süresi

4-6 yıl 29 24,2 1 yıldan az 14 11,7
7-9 yıl 25 20,8 1-3 yıl 33 27,5
10 yıl ve üstü 31 25,8 4-6 yıl 37 30,8
Toplam 120 100,0 7-9 yıl 18 15,0

10 yıl ve üstü 18 15,0
Toplam 120 100,0

Diğer taraftan değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için veriler normal dağılmadığından 
Spearman Sıra Korelasyonu testi yapılarak Tablo 2’ de verilmiştir.

Tablo 2. Spearman Sıra Korelasyon Testi Sonucu
Yaşam Doyumu Nomofobi İş Performansı

Yaşam Doyumu 1,000 ,003 ,157
Nomofobi ,003 1,000 ,160
İş Performansı ,157 ,160 1,000
*p<0,05, **p<0,01 anlamlı ilişki var.

Cohen (1988) korelasyon katsayısı 0,10 ile 0,29 arasında bulunan değerlerin zayıf, 0,30 ile 0,49 
arasında bulunan değerlerin orta ve 0,50 ile 1,00 arasındaki değerlerin ise güçlü olduğunu ifade 
etmektedir. Bu çalışmada korelasyon referans değerleri belirtilen değerlere göre uygulanmıştır. 
Araştırma hipotezlerini test etmek amacı ve değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi ile yönünü 
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belirlemek için yapılan spearmen korelasyon analizi neticesinde iş performansı ve yaşam 
doyumu, iş performansı ve nomofobi, nomofobi ve yaşam doyumu arasında düşük ve pozitif 
yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat bu ilişkiler anlamlı çıkmamıştır.

4.2. Farklılık Analizleri

Tablo 3. Yaşa göre Kruskal Wallis Testi
Yaş Aralıkları N Kruskal-

Wallis Ki 
Kare

p Farklılığın 
Kaynağı*

Nomofobi
18-25 13

8,199 0,042
1-3

26-35 55 2-3
36-45 36 3-4
46 ve üstü 16

Yaşam 
Doyumu

18-25 13
11,655 ,009

1-2
26-35 55 1-3
36-45 36 2-4
46 yaş ve üstü 16 3-4

* Farklılığın kaynağı sütununda yer alan rakamsal kodlamaların anlamı şu şekildedir. 1=18-25 yaş, 
2=26-35 yaş, 3= 3-45 yaş, 4= 46 ve üstü

Tablo-3’te verilen yaş değişkenine göre Kruskal Wallis Ki-kare puanları nomofobi için 8,199 
(p=0,042, p<0,05) ve yaşam doyumu için 11,655 (p=,009, p<0,05) olarak bulunmuş olup 
nomofobi ve yaşam doyumunun yaşa göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Farklılığın kaynağını bulmak için yapılan Mann Whitney U testleri yapılmıştır. Bunun 
sonucunda elde edilen farklılığa neden olan grupların hangisi olduğu ilgili tablonun en sağ 
sütununda verilmiştir. İş performansı değişkeni yaşa göre anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir. (p>0,05). 

Tablo 4. Eğitim Durumuna göre Kruskal Wallis Testi

* Farklılığın kaynağı sütununda yer alan rakamsal kodlamaların anlamı şu şekildedir. 1=Lise, 
2=Önlisans, 3=Lisans, 4=Lisansüstü

Tablo 4’te verilen eğitim durumu değişkenine göre Kruskal Wallis Ki-kare puanları nomofobi 
için 10,904 (p=0,012, p<0,05) olarak bulunmuş olup nomofobinin eğitim durumuna göre 
anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Farklılığın kaynağını bulmak için yapılan 
Mann Whitney U testleri yapılmıştır. Bunun sonucunda farklılığa neden olan gruplar lise ve 
önlisans grubunun nomofobi puan sıralamaları (Mean Rank sırasıyla 22.75 ve 12,76) ile lise ve 
lisans grubunun nomofobi puan sıralamalarından (Mean Rank sırasıyla 61.21 ve 39.41)
kaynaklandığı belirlenmiştir. İş performansı değişkeni ile yaşam doyumu değişkeni eğitim 
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. (p>0,05).

Tablo 5. Unvana göre Kruskal Wallis Testi
Unvan N Kruskal-Wallis Ki 

Kare
p Farklılığın 

Kaynağı
G.S./D.B./Müdür 12 Şef-Memur

Eğitim 
Durumu

N Kruskal-Wallis Ki Kare p Farklılığın Kaynağı*

Nomofobi
Lise 14

10,904 ,012

1-2Önlisans 19
Lisans 71 1-3Lisansüstü 16
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Nomofobi
Şef 17

15,899 ,007Memur 35 Bilgisayar 
İşletmeni-

Teknisyen/Tekniker

Bilgisayar İşletmeni 27
Teknisyen/Tekniker 13
Diğer 16

Tablo 5’te verilen unvan değişkenine göre Kruskal Wallis Ki-kare puanları nomofobi için 
15,899 (p=0,007, p<0,05) olarak bulunmuş olup nomofobinin unvana göre anlamlı bir farklılık 
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Farklılığın kaynağına Mann Whitney U testi ile ikili
karşılaştırma yoluyla bakıldığında ise farklılığın şef-memur grubunun ortalama sıra farkı ile 
bilgisayar işletmeni-teknisyen/tekniker grubunun ortalama sıra farklarında meydana geldiği 
belirlenmiştir. İş performansı değişkeni ile yaşam doyumu değişkeni unvana göre anlamlı bir 
farklılık göstermemektedir. (p>0,05).

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma Düzce Üniversitesi idari personelinin yaşam doyumları ile nomofobi ve iş 
performansı arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler 
neticesinde yaşam doyumu, iş performansı ve nomofobi düzeyleri arasında düşük ve pozitif 
yönlü fakat anlamsız bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçların bu şekilde ortaya çıkma 
nedeni örneklem farklılığından kaynaklanabilmektedir. Literatürde çalışan bireyler üzerinde 
konu ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça kısıtlı bulunmaktadır. (Aktaş, 2019; Erdem vd., 2017).
Yerli ve yabancı alan yazında nomofobi değişkeninin örneklemini büyük bir çoğunlukla 
üniversite öğrencileri oluşturmaktadır (Büyükalim, 2020; Rosen vd., 2016; Pavithra, vd., 2015).
Buna karşın yapılan farklılık analizleri neticesinde yaş, öğrenim durumu ve unvana göre 
değişkenler arasında belli farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Unvan açısından 
değerlendirildiğinde en yüksek ortalamaya sahip grubun memurlardan oluştuğu sonucuna 
ulaşılmış olup, eğitim düzeyi açısından yapılan değerlendirme sonucu lise düzeyinde eğitime 
sahip bireylerin telefon ile daha fazla vakit geçirdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Yaş aralıkları 
açısından yapılan değerlendirmeler neticesinde ise yaşam doyumu açısından en yüksek 
ortalamaya sahip grubun 26-35 yaş grubu olduğu ve bu grubun yaşam doyumlarının diğerlerine 
göre daha yüksek olduğu, bununla beraber 26-35 yaş arasındaki grubun akıllı telefona daha 
fazla bağlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. İleride yapılacak olan çalışmalar için örneklemini 
vakıf üniversiteleri idari personeli olarak belirleyerek uygulanması devlet üniversitesi ve vakıf 
üniversitesi karşılaştırması yapılabilmesi adına önemli sonuçlar ortaya koyabileceği 
düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Sosyal medyanın hayatın daha çok içinde yer almasının bir sonucu olarak bireylerin çeşitli 
davranışları üzerinde etkisi olmaktadır. Yapılan bu çalışma kapsamında sosyal medya 
kullanımı, gelişmelerden geri kalma korkusu (FoMO) ve anlık satın alma davranışı arasındaki 
ilişki incelenmiştir. Çalışma Düzce ilinde yaşayan 18 yaş üstü bireylere uygulanmıştır. Yapılan 
araştırma kapsamında 250 anket verisi toplanmış ve değerlendirmeye alınmıştır. Anket verileri 
kolayda örnekleme yöntemi ile online olarak toplanmıştır. Toplanan verilerin 
değerlendirilmesinde frekans, faktör, güvenilirlik, korelasyon ve ANOVA analizleri 
uygulanmıştır. Araştırma sonuçları göz önüne alındığında FoMO ve sosyal medya kullanımın 
anlık satın alma davranışı ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Ayrıca bireylerin sosyo-
demografik özelliklerine göre bu değişkenlerin farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Kullanımı, FoMO, Anlık Satın Alma Davranışı 

ABSTRACT

As a result of social media being more involved in life, it has an impact on various behaviors 
of individuals. In this study, the relationship between social media use, fear of falling behind 
(FoMO) and impulse buying behavior was examined. The study was applied to individuals over 
the age of 18 in Düzce. Within the scope of the research, 250 survey data were collected and 
evaluated. Survey data were collected online by convenience sampling method. Frequency, 
factor, reliability, correlation, and ANCOVA analyzes were used to evaluate the collected data.
According to the results of the analysis, it was concluded that the use of FoMO and social media 
is associated with impulse buying behavior. It was also revealed that these variables differ 
according to the socio-demographic characteristics of the individuals

Keywords: Social Media Usage, FoMO, Impulse Buying Behavior

1. GİRİŞ
Teknoloji çağındaki insanlar küresel dünyada ve yakın çevrelerinde gerçekleşen her olayı takip 
edebilir hale gelmişlerdir. Bu durum o kadar sıradan ve gündelik bir hal almıştır ki insanlar 
gelişmelerden geri kaldıklarında kendilerini kötü hissetmeye başlamışlardır. Psikoloji 
literatüründe yaşanan bu duruma FOMO ismi verilmektedir(Aydın,2018). Sosyal medya 
araçlarını normalden daha sık kullanmaya başlayan ve hayatının her alanına entegre eden 
insanoğlu alışılagelen bu duruma ulaşamadıklarında büyük sıkıntılar patlak vermeye 
başlamıştır. Her işini sosyal medya kullanarak halletmeye alışan insanlar alışverişlerinin büyük 
çoğunluğunu da sosyal medya üzerinden yapmaktadır(Öcel,2020). Bu durumu avantaja 
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çevirmek isteyen firmalar sosyal medyayı tetikleyici güç olarak kullanmaktadırlar. Sonuç 
olarak tüketiciler sosyal medyayı aktif olarak kullanmanın ve gelişmelerden geri kalmaktan 
korkmanın da etkisi ile anlık satın alma davranışı sergileyebilmektedirler (Kavak vd, 2021).
Covid-19 salgınının patlak vermesi sonucunda pandemi dönemine giren insanlar evde 
bulundukları süre boyunca tüm sosyal ve fizyolojik ihtiyaçlarını sosyal medya kullanarak 
gidermeye başlamışlardır. Bunun sonucu olacakta sosyal medya kullanımı önceki dönemlere 
göre çok yüksek seviyelere ulaşmıştır. Farkında olmadan sosyal medyaya bağlanan insanlar 
FoMO kavramına da zemin hazırlamışlardır. Bu doğrultuda istedikleri her şeye tek tıkla 
oturdukları yerden ulaşabilen insanlar anlık satın alma davranışı sergilemeye başlamışlardır. Ve 
bu 3 kavram ortak noktada buluşmuş, önemli bir araştırma konusunu ortaya çıkarmıştır. Bu 
bilgiler ışığında araştırmanın temel amacı; FoMO ve sosyal medya kullanımının anlık satın 
alma davranışı ile arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

“Fear Of Missing Out “ kelimelerinden gelen FOMO kısaltmasının anlamı gelişmelerden geri 
kalma korkusu ya da çevrede yaşanan olaylara sürekli bağlı kalma isteği olarak 
açıklanabilmektedir. Bu bağlılık arzusundan ve geri kalma korkusundan dolayı kişilerin sosyal 
medyayı oldukça sık ve bağlılık derecesinde kullandıkları görülmektedir(Przyblyski,2013).
Sosyal medyayı aktif olan kullanan kişilerde FoMO duygusuna kapılma durumu 
yaşanabilmektedir. Sosyal medya en genel anlamı ile bireylerin hoşlandıkları ilgi alanları ve 
ortak fikirleri paylaştıklarını düşündükleri insanlar ile bir arada bulunduğu ve etkileşim halinde 
olduğu platformlardır(Vural ve Bat, 2010:3347). Akıllı telefonların gelişimi ve dizüstü 
bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte sosyal medya kullanımı da artmış ve insanlar 
çevrelerinde gelişen olaylar ve merak ettikleri insanlar hakkında genel olarak bilgi sahibi 
olmaya başlamışlardır. Sosyal medyanın kolay ulaşılabilir olması ve gelişen dünyamızda 
kullanımının gittikçe artması kullanıcılar arasında bazı problemlere yol açabilmektedir. Diğer 
insanlar ile kendini kıyaslamaya çalışan bireyler de FoMO korkusunun ortaya çıktığı 
gözlemlenebilmektedir. Bireyler sık sık kendilerini bir şeylerde yoksun ve sürekli bir şeyleri 
kaçırıyormuş gibi hissetmeye başlayabilmektedirler (Şenel, 2018: 60). Bu durum insanlarda 
fırsatları kaçırmadan almak istedikleri şeyleri anlık satın alma davranışına dönüşebilmektedir. 
Anlık satın alma davranışının tanımına bakacak olursak müşterilerin anlık olarak çokta 
düşünmeden satın alma eğiliminde bulunması olarak açıklanabilmektedir(Rook ve Fisher, 
1995: 304). Anlık satın alma davranışını tetikleyen en önemli durumlardan birinin ise sosyal 
medya kullanımının bu kadar popülerleşmesi olarak düşünülmektedir. Sosyal medyadan 
oldukça etkilenen kullanıcılar anlık bir heyecan ve dürtü ile anlık satın alma davranışı 
sergileyebilmektedirler. Tüm bu dürtüler ise FoMO hissiyatının tüketicileri daha da 
etkilemesine yol açabilmektedir. Aslında bu 3 değişkeninde kendi aralarında karşılıklı ilişkisi 
bulunmaktır denilebilir. Literatürdeki benzer çalışmalara bakıldığında ise benzer 3 değişkenin 
ele alındığı çalışmada Şahin ve Çavuş (2020) FoMO, sosyal medya algısı ve satın alma 
davranışı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma Selçuk üniversitesinde okuyan öğrenciler 
üzerinde yapılmıştır. Sonuç olarak ise bu 3 değişkenin öğrenciler üzerinde pozitif bir etkisi 
olduğu gözlenmiştir. Bir diğer benzer çalışmada ise Çopuroğlu (2021) FoMO, hedonik tüketim 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 308 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



ve sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Araştırma Gaziantep’te yaşayan 400 
kişi üzerinde uygulanmıştır. Benzer bir sonuca ulaşılmış ve 3 değişken arasında pozitif bir 
ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Covid-19 açısından durumu ele alan çalışmalardan birine 
baktığımızda ise Rolle vd. (2020) Covid-19 un anlık satın alma davranışı üzerindeki etkisini 
araştırmıştır. Araştırma ABD de bulunan 889 kişi üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 
Covid-19 un anlık satın alma davranışı üzerinde çok etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer 
çalışmalar da göz önüne alındığında ele alınan değişkenlerin kullanıldığı çalışma sayısının 
oldukça sınırlı olduğu görülmektedir.

2. YÖNTEM
Yapılan çalışmanın temel amacı FoMO, sosyal medya kullanımı ve anlık satın alma davranışı 
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma evreni Düzce ilinde yaşayan 18 yaş üstü bireylerden 
oluşmaktadır. Çevrimiçi anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Evrenin tamamına 
ulaşılamayacağı için seçilecek örneklem de kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 
Çalışmanın gerekli etik kurul izinleri alınmıştır. Araştırmada kullanılan FoMO ölçeği Gökler 
vd. (2016) ‘nun çalışmasından, sosyal medya kullanım ölçeği Akın vd.(2015) ‘nun 
çalışmasından, anlık satın alma davranışı ölçeği ise Akalın vd.(2008) ‘nun çalışmasından 
alınmıştır. Demografik soru ölçeği ise genel olarak kullanılan çalışmalardan alınmıştır.
Araştırma kapsamında frekans analizi, faktör, korelasyon, güvenilirlik ve ANOVA analizleri 
yapılmıştır. Araştırma analizleri SPSS 21 paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

3. BULGULAR 
3.1.Frekans Analizi

İlk olarak araştırma katılımcılarının demografik özelliklerini ortaya çıkarmak için frekans 

analizi yapılarak Tablo 1’ de verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan bireylerin % 48,4 

kadınlar % 51,6 erkeklerden oluşmaktadır. Bu ise araştırma kadın erkek oranının yakın 

olduğunu göstererek araştırma sonuçlarının genellenebilirliğine katkıda bulunmaktadır. Medeni 

durum oranlarına bakıldığında ise büyük çoğunluğun %53,6 bekârlardan oluştuğu 

görülmektedir. Çalışmanın büyük çoğunluğunu 18-25 %40,4 ve 26-35 %30,4 yaş aralığı 

oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu üniversite mezunu bireylerden 

oluşmaktadır. Genel olarak mesleklerin büyük çoğunluğunun serbest meslek %30,4 veya 

öğrenci %30,8 olduğu görülmektedir. Aylık kazancın 2826-3999 TL %34,0 arasında 

yoğunlaştığı görülmektedir. Araştırmaya katılanların çoğu 1-3 %44,8 veya 4-6 %35,2 saat 

aralığında sosyal medya kullanmakta olduğu gözlenmiştir. Demografik özelliklere ait diğer 

değerler için Tablo 1 incelenebilir.

Tablo 1. Tanımsal İstatistikler
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3.2. Faktör Analizi Bulguları

Frekans analizinin ardından Likert tipi ölçeklere faktör analizi uygulanmıştır. İlk olarak 
FoMO değişkenine faktör analizi uygulanarak analiz sonucu Tablo 2’ de verilmiştir.

Tablo 2. FoMO faktör analizi bulguları

Faktörler Soru maddeleri Faktör Yükleri Açıklanan Varyans Öz Değerler

FOMO

fm2 ,810

43,243 4,324

fm1 ,799
fm3 ,781
fm4 ,732
fm8 ,601
fm6 ,599
fm5 ,591
fm10 ,581
fm7 ,512
fm9 ,464

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,848

Bartlett's Test of Sphericity

984,590

45

,000

Cinsiyet N % Yaş Aralığı N %
Kadın 121 48,4 18-25 101 40,4
Erkek 129 51,6 26-35 76 30,4
Toplam 250 100,0 36-45 37 14,8
Medeni Durum N % 46 yaş ve üstü 36 14,4
Bekâr 134 53,6 Toplam 250 100,0
Evli 9 3,6 Meslek N %
Dul 107 42,8 Kamu Çalışanı 17 6,8
Toplam 250 100,0 Özel Sektör Çalışanı 49 19,6
Eğitim Durumu N % Serbest Meslek 76 30,4
İlköğretim 18 7,2 Öğrenci 77 30,8
Lise 57 22,8 Ev Hanımı 31 12,4
Üniversite 147 58,8 Toplam 250 100,0
Yüksek Lisans 
/Doktora 28 11,2 Hangi sıklıkla sosyal 

medyayı kullanıyorsunuz? N %

Toplam 250 100,0 1 saatten az 27 10,8
Aylık Kazanç N % 1-3 saat 112 44,8

2825 TL altı 21 8,4 4-6 saat 88 35,2
2826-3999 TL 85 34,0 7 saat ve üstü 23 9,2

4000-5999 TL 48 19,2 Toplam 250 100,0
6000-9999 TL 52 20,8
10.000 TL ve üstü 44 17,6

Toplam 250 100,0
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Tablo 2 incelendiğinde KMO değeri 0,848 olarak belirlenmiş ve örneklem sayısının yeterli
olduğu görülmüştür (Bartlett testi sig:0,000; p<0,001). Bu sonuçlara bakıldığında FoMO ölçeği 
tek boyut 10 ifade olarak açıklanmıştır. Açıklanan varyans değerine bakıldığında satın alma 
davranışı ölçeği (43,243) olarak açıklanmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde belirlenen 
boyutun toplam varyansı açıklama oranın yeterli bulunmuştur. Yapılan güvenirlik analizi 
sonucunda ise FOMO boyutunun Crobach Alfa katsayısı 0,84 elde edilerek güvenilir 
bulunmuştur
Ayrıca anlık satın alma davranışı ölçeğine de faktör analizi uygulanarak elde edilen bulgular 
Tablo 3’ te verilmiştir.

Tablo 3. Anlık satın alma davranışı faktör analizi bulguları

Tablo 3 incelendiğinde analiz sonucunda KMO değeri 0,911 olarak belirlenmiştir. Bartlett testi 
sonucu ile (sig:0,000; p<0,001) ise örneklem yeterliliğinin sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda anlık satın alma davranışı ölçeği tek boyut ve 9 ifade olarak 
bulunmuştur. Açıklanan varyans değerlerine bakıldığında anlık satın alma davranışı ölçeğinin 
(54,573) olduğu görülmüştür. Analiz sonucunda boyutun toplam varyans açıklanma oranı 
yeterli görülmüştür. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ise anlık satın alma boyutunun 
Crobach Alfa katsayısı 0,82 elde edilerek güvenilir bulunmuştur.
Bir diğer değişken olan sosyal medya kullanımına da faktör analizi uygulanarak bulgular Tablo 
4’ te verilmiştir.
Tablo 4. Sosyal medya kullanımına ait faktör analizi bulguları

Faktörler Soru maddeleri Faktör Yükleri Açıklanan 
Varyans Öz Değerler

Faktörler Soru maddeleri Faktör Yükleri Açıklanan 
Varyans

Öz 
Değerler

ANLIK SATIN 
ALMA DAVRANIŞI

as3 ,873

54,573 4,912

as4 ,862
as2 ,851
as5 ,824
as1 ,796
as6 ,713
as7 ,645
as9 ,589

as8 ,311

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,911

Bartlett's Test of Sphericity

1216,720
36

,000

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 311 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Sosyal 
bütünleşme 
/duygusal 
bağlantı

sm5 ,848

52,052 5,205

sm4 ,846
sm3 ,809
sm1 ,751
sm6 ,732
sm2 ,731

Sosyal 
rutinlerle 

bütünleşme

sm8 ,738

12,610 1,261sm9 ,678
sm1 ,677
sm7 ,661

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,893

Bartlett's Test of Sphericity

1295,646

45

,000

Yapılan çalışma sonucunda KMO değeri 0,893 olarak belirlenmiştir. Bartlett testi sonucu ile 
(sig:0,000; p<0,001) örneklem yeterliliğinin sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin alındığı 
çalışma ile aynı şekilde 2 alt boyut olduğu gözlenmiştir. Bu sonuca bakarak sosyal medya 
kullanım ölçeği 2 alt boyut 10 ifadeden oluşmaktadır diyebiliriz. Açıklanan varyans değerine 
bakıldığında ölçeği en iyi açıklayan boyutun Sosyal bütünleşme /duygusal bağlantı (52,052) 
olduğu belirlenmiştir. Büyüköztürk (2018), çok boyutlu ölçeklerde açıklanan varyans oranının 
%30’dan fazla olması gerektiğini söylemektedir. Analiz sonuçlarına göre boyutların toplam 
varyansı açıklama oranı yeterlidir. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ise sosyal medya 
kullanımına ait boyutların Crobach Alfa katsayları sırasıyla 0,74 ve 0,76 elde edilerek güvenilir 
bulunmuştur.
Bu doğrultuda araştırmanın ana değişkenlerine ait tanımsal istatistikler ve korelasyon analizi 
Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Değişkenlere ait tanımsal istatistikler ve korelasyon analizi

Sosyal medya kullanımı ve FoMO’ nun anlık satın alma davranışına olan etkisini ölçmek amacı 
ile yapılan korelasyon analizinde sosyal medya kullanımın Sosyal bütünleşme /duygusal 
bağlantı ile anlık satın alma davranışı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki (r:,411 p<0,01)olduğu 
anlaşılmıştır Sosyal rutinlerle bütünleşme ile anlık satın alma davranışı arasında pozitif ve 

Boyutlar Ortalama Standart 
Sapma Çarpıklık Basıklık 1 2 3 4

Sosyal 
bütünleşme 
/duygusal 
bağlantı

2,6967 1,13073 ,881 ,453 1

Sosyal rutinlerle 
bütünleşme 3,3640 ,87209 ,250 ,368 ,608** 1

FOMO 2,6560 ,74934 ,302 ,161 ,535** ,386** 1
Anlık Satın 

Alma Davranışı 2,3573 ,73650 ,765 ,421 ,411** ,246** ,466** 1
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anlamlı bir ilişki (r:,246 p<0,01) olduğu görülmüştür. FoMO ile Sosyal bütünleşme /duygusal 
bağlantı boyutu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki(r:,535 p<0,01) olduğu anlaşılmıştır. FoMO
ile Sosyal rutinlerle bütünleşme boyutu arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki (r:,386
p<0,01)olduğu anlaşılmıştır. Son olarak da FoMO ile anlık satın alma davranışı arasında da 
pozitif ve anlamlı bir ilişki (r:,466 p<0,01)olduğu görülmüştür.

3.3. Farklılık Analizi Bulguları
İlk olarak yaş değişkenine göre değişkenlerin ortalamaları arasında bir farklılık olup olmadığını 
ortaya koymak için ANOVA analizi yapılarak bulgular Tablo 6’ da verilmiştir.

Tablo 6. Yaş Bağımsız Değişkenine göre ANOVA Analizi Bulguları

Sosyal medya kullanımı alt boyutları FoMO ve anlık satın alma davranışının yaşa göre farklılık 

gösterip göstermediği Tablo 6’ da incelendiğinde, sosyal medya kullanımın 2. Alt boyutu olan 

sosyal rutinlerle bütünleşme ( p= 0.004 <0.05), FoMO (p=0.042<0.05) ve anlık satın alma 

davranışı (p=0.019>0.05) değişkenlerine verilen cevapların ortalaması yaşa göre için istatiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermiştir. Farklılığın kaynakları ise ilgili tablonun en sağında 

verilmiştir.

N A.0 Standart 
sapma

F p Farklılığın 
Kaynağı

Sosyal 
bütünleşme 
/duygusal 
bağlantı

18-25 yaş 101 2,7211 1,10305

,786 ,503 -
26-35 yaş 76 2,8136 1,32105
36-45 yaş 37 2,4955 ,95701
46 yaş ve üstü 36 2,5880 ,92280
Total 250 2,6967 1,13073

Sosyal 
rutinlerle 
bütünleşme

18-25 yaş 101 3,5545 ,80979

4,626 ,004

18-25 ile 
36-45 yaş 

grubu
26-35 yaş 76 3,3947 1,08648

36-45 yaş 37 3,0743 ,62878 18-25 ile 46
yaş ve üstü 

grubu
46 yaş ve üstü 36 3,0625 ,55862
Total 250 3,3640 ,87209

FoMO 18-25 yaş 101 2,6851 ,73026

2,774 ,042

26-35 yaş
ile

36-45 yaş
grubu

26-35 yaş 76 2,7987 ,79137
36-45 yaş 37 2,4000 ,77889
46 yaş ve üstü 36 2,5361 ,61186
Total 250 2,6560 ,74934

Anlık satın 
alma 
davranışı

18-25 yaş 101 2,2123 ,69248

3,381 ,019

18-25 yaş
ile

26-35 yaş 
grubu

26-35 yaş 76 2,5526 ,85413
36-45 yaş 37 2,4204 ,66879
46 yaş ve üstü 36 2,2870 ,55927
Total 250 2,3573 ,73650
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Tablo 7. Sosyal Medya Kullanım Sıklığı Bağımsız Değişkenine göre ANOVA Analizi 
Bulguları

Hangi sıklıkla sosyal medyayı 
kullanıyorsunuz? N A.O S.Sapma F p Farklılığın 

Kaynağı* 
Sosyal 

bütünleşme 
/duygusal 
bağlantı

1 saatten az 27 2,0741 1,09128 19,127 ,000 1-3 
1-3 saat 112 2,3973 ,90246 1-4 

4-6 saat 88 2,9508 1,02403 2-3 

7 saat ve üstü 23 3,9130 1,43888 2-4 

Toplam 250 2,6967 1,13073 3-4 
Sosyal rutinlerle 

bütünleşme
1 saatten az 27 2,6389 ,77003 13,770 ,000 1-2 

1-3 saat 112 3,3080 ,78842 1-3 

4-6 saat 88 3,4716 ,81512 1-4 

7 saat ve üstü 23 4,0761 ,95178 2-4 

Toplam 250 3,3640 ,87209 3-4 
FoMO 1 saatten az 27 2,3481 ,76328 10,799 ,000 1-3 

1-3 saat 112 2,5116 ,66016 1-4 

4-6 saat 88 2,7580 ,68878 2-4 

7 saat ve üstü 23 3,3304 ,92315 3-4 

Toplam 250 2,6560 ,74934  

Anlık satın alma 
davranışı

1 saatten az 27 2,0165 ,42779 24,082 ,000 1-3 
1-3 saat 112 2,1250 ,58112 1-4 

4-6 saat 88 2,5189 ,66767 2-3 

7 saat ve üstü 23 3,2705 1,03085 2-4 

Toplam 250 2,3573 ,73650 3-4 
*Farklılığın kaynağı sütununda yer alan rakamsal kodlamaların anlamı şu şekildedir. 1=1
saatten az, 2=1-3 saat, 3= 4-6 saat, 4= 7 saat ve üstü

Tablo 7’ de ise Sosyal medya kullanımı alt boyutları FoMO ve anlık satın alma davranışının 

hangi sıklıkla sosyal medyayı kullanıyorsunuz soru için farklılık gösterip göstermediği test 

edilmiştir. Analiz sonucunda tüm değişkenler için istatiksel olarak anlamlı bir farklılık elde 

edilmiştir. Farklılığın kaynakları ise ilgili tablonun en sağında verilmiştir.

4. SONUÇ

Bu çalışmada, 18 yaş üstü kişilerin sosyal medya kullanımı, FoMO ve anlık satın alma davranışı
arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda sosyal medya kullanımı,
FoMO ve anlık satın alma davranışı arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. Literatür 
incelendiğinde benzer değişkenlerin ele alındığı sınırlı sayıda çalışma olduğu gözlenmiştir. 
İncelenen benzer çalışmaların büyük çoğunluğunda değişkenler arasında pozitif yönlü bir ilişki 
olduğu anlaşılmıştır. Şahin ve Çavuş (2020), Albayrak (2021), Çopuroğlu (2021). Yapılan 
analiz sonuçlarına bakıldığında literetür ile benzer sonuçlar gösterdiği görülmektedir. Sonuç 
olarak FoMO, sosyal medya kullanımı ve anlık satın alma davranışı arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. Bunun en büyük nedenlerinde biri sürekli gelişen teknoloji kullanımının artması ve 
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insanların istedikleri her bilgiye sosyal medya üzerinden ulaşabilmesidir. Rolle vd. (2020)
insanların fizyolojik ihtiyaçları da dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlara artık anlık olarak 
ulaşılabildiğini söylemiştir. Bunun en iyi yolunun ise sosyal medya kanalları olduğu 
düşünülmektedir. Sosyal medyaya bağımlılık derecesinde önem veren bireyler her şeyi o an 
öğrenmek ve karşılık verme ihtiyacında bulunmaktadırlar. Psikoloji literatürün de bu duygu 
durumuna FoMO ismi verilmektedir. FoMO’yu en çok etkileyen değişkenlerden birinin sosyal 
medya olduğu düşünülmektedir. Gelişmelere yetişmeye çalışan tüketicilerde ise bu durum anlık 
satın alma davranışına dönüşmektedir. Her açıdan birbiri ile ilişki içerisinde olan bu 3 kavramın 
ileride farklı değişkenler eklenerek ya da farklı evrenlerde incelenerek araştırılması literatüre 
katkı açısından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmalar 
için araştırmacıların bu 3 değişkeni farklı açılardan ele alması ve diğer değişkenler ile 
incelemesi çıkacak sonuçların birbiri ile kıyaslanması açısından yararlı olacağı 
düşünülmektedir.
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ÖZET

Bu araştırmanın amacı, Z Kuşağı olarak nitelendirilen mevcut lise öğrencilerinin yaşam 
becerileri ile mesleki yönelimlerini belirlemek ve bunları çeşitli değişkenlere göre 
değerlendirmektir. Nicel perspektifte kurgulanan araştırmanın modeli betimsel tarama 
yöntemidir. Araştırma verileri, Kişisel Bilgi Formu ile Kutsal ve Nazlı’nın (2021) geliştirdiği 
“Yaşam Becerileri Ölçeği Lise Formu” ölçeği ile elde edilmiştir. Toplam 16 likert türü 
maddeden oluşan ölçek, “Kendini Tanıma” , “Kariyer Planlama”, “Kişiler Arası İletişim” ve 
“Sorumluluk” olmak üzere dört alt boyutludur. Örneklem, Elazığ il merkezindeki resmi 
liselerde 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında öğrenim gören toplam 294 lise öğrencisinden 
oluşturulmuştur. Araştırmada, adı geçen bilgi formu ve ölçek aracılığıyla toplanan veriler, 
SPSS paket programı aracılığıyla betimsel istatistiki tekniklerle analiz edilmiştir.

Analizler sonucunda, Z Kuşağı olarak nitelendirilen lise öğrencilerinin yaşam becerileri
algısının, her dört alt boyut itibarıyla da “sık sık” derecesinde olduğu belirlenmiştir. Kendilerini 
“iyi” tanıyan bu öğrenciler, kariyer planlama ve sorumluluk boyutlarında “iyi”; kişilerarası 
ilişkilerde ise “daha az iyi” oldukları algısına sahiptirler. Araştırmada bu durum, katılımcı Z 
Kuşağına mensup lise öğrencilerinin yaşam becerilerinin iyi olduğu ve mesleki yönelim 
farkındalığına sahip oldukları şeklinde değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan lise 
öğrencilerinin en düşük yaşam becerisinin “kişilerarası ilişkiler” olması ise, literatür tarafından 
da desteklendiği gibi, Z Kuşağının sosyal becerilerinin zayıflığına bağlanmıştır. Bunun olası 
nedenleri olarak da ergenlik dönemi, sosyal medya ve cep telefonunda geçirilen zaman gibi 
kuşak özellikleri sıralanmıştır. Araştırmada Z Kuşağı olan lise öğrencilerinin yaşam becerileri 
ve bununla bağlantılı olarak mesleki yönelimlerini geliştirmek için sosyal ders ve spor 
aktiviteleri ile rehberlik hizmetlerinin önemine dikkat çekilmiştir. Araştırmaya katılan Z Kuşağı 
lise öğrencilerinin yaşam becerisi algıları, cinsiyet ve ebeveyn eğitim durumuna göre anlamlı 
farklılık göstermemiştir. Bu öğrencilerin yaşam becerisi algıları sınıf, aile ekonomik durumu 
ve cep telefonunda geçirilen zaman değişkenlerine göre ise anlamlı şekilde farklılık 
göstermiştir. Araştırmada son olarak Z kuşağının yaşam becerileri ile mesleki yönelimlerinin 
geliştirilmesinin, mikro düzeyde bireyin dengeli gelişmesi ve mutluluğu; makro düzeyde ise 
ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak nitelikli ve dengeli işgücü anlamında çok önemli olduğu 
vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Z kuşağı, Yaşam becerileri, Mesleki yönelim.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the life skills and professional tendencies 
of current high school students, who are described as Generation Z, and to evaluate them 
according to various variables. The model of the research, which is constructed in a quantitative 
perspective, is the descriptive survey method. The research data were obtained with the 
Personal Information Form and the "Life Skills Scale High School Form" developed by Güçlü 
and Nazlı (2021). The scale, which consists of a total of 16 Likert type items, has four sub-
dimensions: "Self-Knowledge", "Career Planning", "Interpersonal Communication" and 
"Responsibility". The sample consisted of 294 high school students studying at public high 
schools in the city center of Elazig in the 2021-2022 academic year. In the research, the data 
collected through the aforementioned information form and scale were analyzed with 
descriptive statistical techniques through the SPSS package program. As a result of the 
analyzes, it was determined that the life skills perception of high school students, who are 
described as Generation Z, is at the level of "often" in terms of all four sub-dimensions. These 
students, who know themselves “well”, are “good” in career planning and responsibility 
dimensions; they have the perception that they are relatively “less good” in interpersonal 
relations. In the study, this situation has been evaluated as high school students belonging to 
the participating Generation Z have good life skills and have professional tendency awareness. 
The fact that the lowest life skill of the high school students participating in the research is 
"interpersonal relationships", as supported by the literature, is attributed to the weakness of the 
social skills of Generation Z.

Generation characteristics such as adolescence, social media and time spent on mobile 
phones are listed as possible reasons for this. In the research, attention was drawn to the 
importance of social lessons, sports activities and guidance services in order to improve the life 
skills of Z Generation high school students and, in connection with this, their professional 
tendencies. The life skill perceptions of Generation Z high school students who participated in 
the study did not differ significantly according to gender and parental education level. The life 
skills perceptions of these students differed significantly according to the variables of class, 
family economic status and time spent on the mobile phone. Finally, it was emphasized in the 
research that the development of life skills and professional tendencies of the Z generation is 
very important in terms of qualified and balanced workforce that will contribute to the balanced 
development and happiness of the individual at the micro level and the development of the 
country at the macro level.

Keywords: Generation Z, Life skills, Occupational tendency.

1. GİRİŞ 

Her çağda olduğu gibi Bilgi, Enformasyon veya Teknoloji Çağı olarak isimlendirilen ve 
son on yılda Akıllı Toplum olarak adlandırılan günümüz toplumunda da öne çıkan birtakım 
değerler vardır. Kısaca 21. Yüzyıl becerileri olarak nitelenen bu bilgi, beceri ve yeterlikler 
demeti, aslında bu çağda yaşayan insanın yaşam becerileridir. Yaşam becerileri, bireyin 
hâlihazırda ve gelecekte başarılı olabilmesi için sahip olması gereken temel bilgiler ve bunları 
kullanma becerisi olarak ifade edilebilir. UNICEF (2003) tarafından, bilgi, tutum ve beceri 
dengesine oturan davranış gelişimi olarak tanımlanan yaşam becerileri, bireyin bilgiye 
ulaşması, bunları günlük yaşamda kullanabilmesine dayalı üretken, mutlu ve işlevsel bir yaşam 
için gerekli temel becerilerdir (Anagün, Kılıç, Atalay ve Yaşar, 2015 aktaran Calp ve Ediz, 
2020: 550). Konuyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) da, temel yaşam becerilerini üç 
başlık altında katergorize etmiştir. Bunlar; İletişim becerileri ve kişilerarası beceriler, Karar
verme ve eleştirel düşünme becerileri ve Başa çıkma ve öz yönetim becerileri (Koç, 2020)
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şeklinde sıralabilir. Görüldüğü gibi bireyin bütün boyutları bakımından dengeli gelişimini ifade 
eden bu beceriler, Bilgi Çağı’nın başat değeri olan “bilgi” olgusuna odaklıdır. Yaşam becerileri 
olarak tanımlanan bilgi odaklı yeterliklerde dikkat çeken ikinci boyut ise, bu odakla ilgili 
değişme ve gelişmedir. Bireyin öğrenme ürünü olan bilgi ile ilgili gelişme ve değişmeleri, dün 
olduğu gibi bugün de eğitim sürecinin temel işlevini teşkil etmektedir. Ancak buradaki eğitim 
süreci, salt formal eğitim adresi olan okul öğrenmeleri ile ilgili olmayıp, aileden başlayan, 
sokakta (akran grubu) devam eden ve okulda taşlandırılan bir öğrenme ve öğretme süreci 
anlamındadır. Ancak 21. Yüzyılın oldukça kapsamlı ve karmaşık yaşam becerilerinin 
kazandırılması uzun zaman alan, planlı, programlı ve sistemli bir öğretme-öğrenme etkinliği 
gerektirdiğinden, bunların kazandırılmasında okul ve öğretmenlerin özel bir önemi vardır. Zira 
eğitim sürence öğretmenlerden, öğrencilerin temel yaşam becerileri bilgi ve stratejilerini 
geliştirecek ortamların hazırlanmasına öncülük etmesi beklenmektedir (Yakar, 2020). Ayrıca 
söz konusu 21. Yüzyıl yaşam becerileri, Türk Eğitim Sistemi (TES)’in temel dokümanları 
niteliğindeki çeşitli derslerin öğretim programları ve bu programlar bağlamında çeşitli ders 
kitaplarına girmiştir. 

Öğrenmek ile çalışmak arasındaki ilişkiden hareketle, okulda kazandırılan temel yaşam 
becelerinin, bireyin iş ve mesleki yönelimlerinde çok önemli olduğu söylenebilir. Zira bireyin 
kazandığı 21. Yüzyıl yeterliklerinin, onu bu çağın sosyal ve ekonomik yaşamına adapte etmesi 
beklenir. Çünkü mesleki yönelim söz konusu olduğunda ilk akla gelmesi gereken unsur bireyin 
sahip olduğu bilgi, beceri ve yeterliklerdir. Bu bakımndan temel yaşam becerilerinin, bireyin 
gelecekteki mesleğini seçme anlamındaki mesleki yönelimini şekillendirmesi öngörülebilir. 
Mesleki yönelim, bireyin kendisini tanıdıktan sonra, sahip olduğu özelliklere uygun olan 
meslekleri tanıma, seçme ve buna hazırlanmasını ifade eder (Çalışkan, 2019: 7). Mesleki 
yönelim sadece bireyin değil, bireyin içerisinde yaşadığı toplumun geleceği bakımından da 
kiritik öneme sahiptir. Bu bakımdan 21. Yüzyıl temel yaşam becerilerinin Z Kuşağını mesleki 
açından yönlendirmesi, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu kuşağın mesleki 
yönelimleri, bir bakımda adı geçen kuşağı geleceğini öngörmek ve buna dayalı düzenlemeler 
yapmak bakımından da önemlidir. Zira bu önem, adı geçen kuşağın çağı geleceği için yapılacak 
teknolojik, ekonomik ve sosyal yatırımlar ve düzenlemeler için temel referans kaynaklarıdır. 
Böylece hemen her tür tasarım ve üretimi şekillendiren temel değişkenlerin başında bunların 
muhatabı olan kuşak özellikleri gelmektedir. Araştırmaya konu olan, 2000 yılı sonrası doğumlu 
ve 21. Yüzyılın ilk nesli sayılan Z Kuşağının (Mccrindle ve Wolfinger, 2011 aktaran Ercömart, 
2018: 67), mesleki yönelimi ile ilgili olarak, Özdemir (2010)'in bu kuşağa mensup öğrencilerin 
meslek seçimi üzerinde yaptığı çalışmada, "prestij, mesleki avantajlar ve meslek güvencesinin" 
belirleyici unsurlar olduğu belirlenmiştir (Ünlü ve Çiçek, 2019). Taş, Demirdövmez ve 
Küçükoğlu’na (2017: 1042) göre, dijital yüksek teknoloji çağıda dünyaya gelen Z kuşağının 
çalışacağı işlerin yüzde 65’i, şu anda dünyada var olmayan işler olduğu için, bunların mesleki 
yönelimleri bağlamında planlama yapılması mümkün değildir. Ancak bu işlerin yeni nesil 
internet, dijital ve sanal teknolojiler bağlamında şekilleneceğini öngörmek de yanlış olmaz. Bu 
itibarla teknolojiyle entegre olmuş Z Kuşağının (Taş ve Kaçar, 2019) mesleki yönelimlerinin 
de dijital ekonomiye paralel olacağı öngörülebilir. Bu noktada sorun, okullarda kazandırılan 21. 
Yüzyıl yaşam becerilerinin, buna uygun olup olmamasıdır. Bunun irdelenmesi, hem Z kuşağına 
okulda kazandırılması öngörülen söz konusu temel yaşam becerieri ve hem de bu kuşağın 
mesleki yönelimlerinin belirlenmesi bakımından önemlidir. Bunun için ise, öğrencilerin 
okuldaki dikkatli birer gözlemcisi olan öğretmenlerin algı ve görüşleri yol göstercidir. Bu 
itibarla, genel amacı Z Kuşağı olarak nitelendirilen lise öğrencilerinin yaşam becerileri 
bağlamında, mesleki yönelimlerini belirlemek ve bunları çeşitli değişkenlere göre 
değerlendirmek olan bu araştırmanın literatüre katkı sağlaması beklenebilir.
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2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli

Z Kuşağı olarak nitelendirilen mevcut lise öğrencilerinin yaşam becerileri bağlamında, 
geleceğe dair mesleki yönelimlerini belirlemek ve bunları çeşitli değişkenlere göre 
değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırma, nicel perfpektifte kurgulanmış ve betimsel tarama 
modeliyle yürütülmüştür. Betimsel tarama modeli, var olan bir durumu açığa çıkarma ve olduğu 
gibi betimleyen araştırmalardır (Karasar, 2015). Diğer bir tanımla betimsel tarama modeli, 
büyük evren üzerinde yürütülen, katılımcıların çalışılan konu veya olguyla ilgili görüş ve 
tutumlarının alınarak betimlendiği nicel araştırmalardır (Karakaya, 2012: 59).

2.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, Elazığ il merkezindeki resmi liselerde 2021-2022 eğitim 
öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem ise, kolay ulaşılabilir 
(elverişli) örnekleme yöntemi ile ilgili evrenden ulaşılan ve araştırmaya katılmayı gönülü kabul 
eden toplam 294 öğrenciden oluşturulmuştur. Kolay ulaşılabilir (elverişli) örnekleme, tamamen 
mevcut olan, ulaşması hızlı ve kolay olan çalışma grubudur (Baltacı,2018). Araştırmanın 
örneklem gurubunu oluşturan lise öğrencilerine ait demografik bilgiler Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırma Örnekleminde Yer Alan Öğrencilerin Demografik Bilgileri
Sayı (N) Yüzde (%)

Cinsiyet Kadın
Erkek

187
107

63,6
36,4

Sınıf 9. Sınıf
10.Sınıf
11.Sınıf
12.Sınıf

93
119
41
41

31,6
40,5
13,9
13,9

Anne Eğitim Durumu İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

201
48
33
12

68,4
16,3
11,2
4,1

Baba Eğitim Durumu İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

92
81
78
43

31,3
27,6
26,5
14,6

Akıllı Telefon ile Geçirilen 
Zaman

1 saat
2 saat
3 saat
4 ve üzeri

72
88
54
80

24,5
29,9
18,4
27,2

Aile gelir düzeyi
Alt düzey
Orta düzey
Yüksek düzey

198
78
18

67,3
26,5
6,1

TOPLAM 294 100

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada veriler Kişisel Bilgi Formu (KBF) ve Yaşam Becerileri Ölçeği (YBÖ) ile
toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen KBF, örnekleme yönelik demografik 
bilgileri içeren toplam 7 sorudan oluşmaktadır. Kutsal ve Nazlı (2021) tarafından geliştirilen 
YBÖ ise toplam 16 madde ve dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları, Kendini 
Tanıma (4,6,10,13), Kariyer Planlama (1,2,5,7), Kişilerarası İlişkiler (3,8,11,15) ve Sorumluluk 
(9, 12, 14, 16) şeklindedir.  Beşli likert tipindeki maddeler; “Hiçbir zaman:1.00-1.80”, 
“Bazen:1.81-2.60”, “Ara sıra:2.61-3.40”, “Sık Sık:3.41-4.20” ve “Her zaman:4.21- 5.00” 
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şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçekten alınacak en düşük puan 16 ve en yüksek puan 80’dir. 
Ölçeğin yapı geçerliği için AFA ve DFA analizleri yapılmıştır. Bunun için 34 maddelik deneme 
formu 353 öğrenciye pilot olarak uygulanmış ve 16 maddelik ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin 
güvenirliği de Cronbach’s Alpha=.83 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırma için ise Cronbach’s 
Alpha=.81 olarak hesaplanmıştır. 

Araştırmada YBÖ ile elde edilen veriler, SPSS 22.0 paket programı aracılığıyla betimsel 
istatistiki tekniklerle (yüzde alma, frekans, t-testi ve Anova) analiz edilmiştir. Analizlerden 
önce verilerin normallik dağılımı için Shapiro Wilks normallik testi ile verilerin çarpıklık ve 
basıklık değerlerine bakılmıştır. Verilerin çarpıklık katsayısı 1.94 ve basıklık katsayısı -,83
olarak hesaplanmıştır. İlgili literatüre (Jondeau ve Rockinger, 2008) göre, çarpıklık ve basıklık 
katsayılarının +3 ile -3 arasında değiştiğinde normal dağılım kabul edildiği için, araştırma 
verilerinin parametrik dağıldığı ve varyans homojenliğine sahip varsayılmıştır. Bunun 
sonucunda parametrik dağılım gösteren veriler, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans 
analizi (One-Way ANOVA) ile çözümlenmiştir. Çözümlemelerde p=0.05 anlamlılık düzeyi 
kabul edilmiştir. 

3. BULGULAR

Bu başlık altında örnekleme dâhil lise öğrencilerinin yaşam becerilerine dair algı
düzeylerine yönelik bulgulara yer verilmiştir.

3.1. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algılarının Alt Boyutlara Göre Dağılımı

3.1.1. Z Kuşağının Kendini Tanımasına Dair Algıları

Araştırma örneklemine dâhil lise öğrencilerinin Yaşam Becerisi-Kendini Tanıma 
algılarının dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2. Z Kuşağının Yaşam Becerileri-Kendini Tanıma Algısı
Mad. İfadeler n ss
4 Neleri daha iyi yapabildiğimin farkındayım. 294 4,21 1,10
6 Yaşadığım duyguları ifade edebilirim. 294 3,37 1,41
10 Severek yaptığım ya da yapmadığım şeyleri ifade edebilirim. 294 3,94 1,22
13 Güçlü yönlerimin farkındayım. 294 4,09 1,19
Toplam 294 3,90 ,834

Tablo 2’ye göre, araştırmaya katılan lise öğrencilerinin Yaşam Becerileri-Kendini 
Tanıma alt boyutundaki en yüksek algı puan ortalaması, “Neleri daha iyi yapabildiğimin 
farkındayım (X4=4.21)” maddesidir. Bunu X13=4.09 ortalama ile “Güçlü yönlerimin 
farkındayım” maddesi izlemiştir. Aynı öğrencilerin “Severek yaptığım ya da yapmadığım 
şeyleri ifade edebilirim” maddesine dair algı puan ortalaması X10=3.54; “Yaşadığım duyguları 
ifade edebilirim” maddesine dair algı puan ortalaması ise X6=3.37’dir. Katılımcı lise 
öğrencilerinin Kendini Tanıma alt boyut toplam algı puan ortalaması ise  T=3.90’dır. Buna 
göre araştırmaya katılan lise öğrencilerinin Kendini Tanıma düzeyi “iyi” (XT=3,90 sık sık)
olarak nitelendirilebilir.
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3.1.2. Z Kuşağının Kariyer Planlamaya Dair Algıları

Araştırma örneklemine dâhil lise öğrencilerinin Yaşam Becerisi-Kariyer Planlama 
algılarının dağılımı Tablo 3’te yer almaktadır.  

Tablo 3. Z Kuşağının Yaşam Becerileri- Kariyer Planlama Algısı
Mad. İfadeler n ss
1 Kişilik özelliklerime uygun meslekleri değerlendirebilirim. 294 3,96 1,18
2 Mesleki hedeflerime ulaşabilmek için planlar yaparım. 294 3,72 1,16
5 Seçebileceğim meslekleri araştırırım. 294 3,88 1,27
7 Gelecekte seçmek istediğim mesleğin özelliklerini incelerim. 294 3,90 1,20
Toplam 294 3,86 ,91

Tablo 3 incelendiğinde, araştırmaya katılan lise öğrencilerinin Yaşam Becerileri- Kariyer 
Planlama alt boyutundaki en yüksek algı puan ortalamasının “Kişilik özelliklerime uygun 
meslekleri değerlendirebilirim, 1=3.96” maddesidir. Bunu sırayla “Gelecekte seçmek 
istediğim mesleğin özelliklerini incelerim 7=3.90”, “Seçebileceğim meslekleri araştırırım 

5=3.88”, ve “Mesleki hedeflerime ulaşabilmek için planlar yaparım 2=3.72” izlemektedir. 
Araştırma örneklemini teşkil eden lise öğrencilerinin Kariyer Planlama düzeyleri “iyi” 
(XT=3,86 sık sık) olarak nitelendirilebilir.

3.1.3. Z Kuşağının Kişilerarası İlişkiler Algısı

Araştırma örneklemine dâhil lise öğrencilerinin Yaşam Becerisi-Kişilerarası İlişkiler 
algılarının dağılımı Tablo 4’te yer almaktadır.  

Tablo 4. Z Kuşağının Yaşam Becerileri- Kişilerarası İlişkiler Algısı

Mad. İfadeler n ss
3 Düşünce ve duygularımı karşımdaki kişiyi suçlamadan ifade ederim. 294 3,54 1,29
8 Kendimi karşımdaki kişinin yerine koyarak, o kişinin duygu ve 

düşüncelerini anlamaya çalışırım.
294 3,54 1,33

11 Konuşurken göz teması kurarım. 294 3,85 1,19
15 Konuşan kişinin duygu ve düşüncelerini anladığımı, uygun söz ve 

hareketler ile gösteririm.
294 3,86 1,22

Toplam 294 3,70 ,84

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan lise öğrencilerinin Yaşam Becerileri-
Kişilerarası İlişkiler alt boyutundaki en yüksek algı puan ortalamasının “Konuşan kişinin duygu 
ve düşüncelerini anladığımı, uygun söz ve hareketler ile gösteririm (X15=3.86)” maddesidir. 
Bunu X11=3.85 ortalama ile “Konuşurken göz teması kurarım” maddesi izlemiştir. Diğer iki 
madde ise “Düşüncelerimi ve duygularımı karşımdaki kişiyi suçlamadan ifade ederim 
(X3=3.54)”, “Kendimi karşımdaki kişinin yerine koyarak, o kişinin duygularını ve 
düşüncelerini anlamaya çalışırım (X8=3.54)” aynı algı puan ortalaması ile benimsenmiştir.
Katılımcı lise öğrencilerinin Kişilerarası İlişkiler alt boyut toplam algı puan ortalaması ise  
T=3.70’tir. Buna göre araştırmaya katılan lise öğrencilerinin Kişilerarası İlişkiler düzeyi “iyi” 
(XT=3,70 sık sık) olarak kabul edilebilir. 

2
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3.1.4. Z Kuşağının Sorumluluk Algısı

Araştırma örneklemine dâhil lise öğrencilerinin Yaşam Becerisi-Sorumluluk algılarının 
dağılımı Tablo 5’te yer almaktadır.  

Tablo 5. Z Kuşağının Yaşam Becerileri-Sorumluluk Algısı
Mad. İfadeler n ss
9 Birlikte yaşadığım insanlara karşı sorumluluklarımı yerine getiririm. 294 4,05 1,07
12 Toplumsal sorumluluklarımı yerine getiririm. 294 3,88 1,41
14 Okulumla ilgili sorumluluklarımı yerine getiririm. 294 3,74 1,22
16 Bana ait olan sorumlulukları başkası uyarmadan yerine getiririm. 294 3,60 1,19
Toplam 294 3,82 ,822

Tablo 5’e göre, araştırmaya katılan lise öğrencilerinin en yüksek Yaşam Becerileri-
Sorumluluk algısı, “Birlikte yaşadığım insanlara karşı sorumluluklarımı yerine getiririm 
(X9=4.05)” maddesidir. Bunu X12=3.88 ortalama ile “Toplumsal sorumluluklarımı yerine 
getiririm” maddesi izlemiştir. Lise öğrencilerin “Okulumla ilgili sorumluluklarımı yerine 
getiririm edebilirim” algı puan ortalaması X14=3.74 iken; “Bana ait olan sorumlulukları başkası 
uyarmadan yerine getiririm” maddesine dair algı puan ortalaması ise X16=3.60’tır. Katılımcı 
lise öğrencilerinin Sorumluluk alt boyut toplam algı puan ortalaması ise  T=3.88’dir. Buna 
göre örneklemi teşkil eden lise öğrencilerinin Sorumluluk algı düzeyleri “iyi” (XT=3,70 sık sık)
olarak kabul edilebilir.

3.2. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algılarının Demografik Dağılımı

3.2.1. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algısının Cinsiyete Göre Dağılımı

Araştırma örneklemine dâhil lise öğrencilerinin Yaşam Becerisi alt boyutlarına dair 
algılarının cinsiyete göre dağılımı Tablo 6’da yer almaktadır.

Tablo 6. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algısının Cinsiyete Göre Dağılımı

Alt Boyut Cinsiyet n ss
Levene Testi sd T p
F p

Kariyer planlama
Kadın 187 15,21 3,47

,893 ,345 292 -1,656 ,099
Erkek 107 15,94 3,90

Kişilerarası 
etkileşim

Kadın 187 14,91 3,46
,416 ,519 292 ,682 ,496

Erkek 107 14,63 3,21

Kendini tanıma
Kadın 187 15,57 3,32

,000 ,989 292 -,387 ,699
Erkek 107 15,72 3,36

Sorumluluk
Kadın 187 11,63 2,47

,011 ,917 292 ,733 ,440
Erkek 107 11,40 2,54

Toplam
Kadın 187 61,19 9,86

,162 ,688 292 -,064 ,949
Erkek 107 61,27 10,52

Araştırmada, katılımcı öğrencilerin yaşam becerisi algısının cinsiyete göre dağılımı için 
yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 6’da görülmektedir. Buna göre, her dört alt 
boyut ve toplam puan bakımından öğrencilerin yaşam becerinine dair algıları cinsiyete göre 
anlamlı düzeyde farklılık göstermemiştir.
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3.2.2. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algısının Sınıf Değişkenine Göre Dağılımı

Araştırma örneklemine dâhil lise öğrencilerinin Yaşam Becerisi alt boyutlarına dair 
algılarının sınıf değişkenine göre dağılımı Tablo 7’de yer almaktadır.  

Tablo 7. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algısının Sınıf Değişkenine Göre Dağılımı
Sınıf N ss F p Fark(LSD)

K
ar

iy
er

 
Pl

an
la

m
a 9. sınıf (a) 93 14,38 3,09

10.sınıf (b) 119 15,87 3,91 b>a
11.sınıf (c) 41 16,19 3,21 4,302 ,005* c>a
12.sınıf (d) 41 16,09 3,97 d>a
Toplam 294 15,47 3,64

K
iş

ile
ra

ra
sı

 
Et

ki
le
şim

9. sınıf (a) 93 14,56 3,30
10.sınıf (b) 119 14,61 3,39
11.sınıf (c) 41 15,51 2,89 1,112 ,344 -
12.sınıf (d) 41 15,24 3,85
Toplam 294 14,81 3,37

K
en

di
ni

 
Ta

nı
m

a

9. sınıf (a) 93 15,31 3,30
10.sınıf (b) 119 15,63 3,42
11.sınıf (c) 41 16,17 2,99 ,676 ,568 -
12.sınıf (d) 41 15,80 3,52
Toplam 294 15,62 3,33

So
ru

m
lu

lu
k 9. sınıf (a) 93 11,61 2,35

10.sınıf (b) 119 11,41 2,56
11.sınıf (c) 41 11,95 2,12 ,529 ,662 -
12.sınıf (d) 41 11,41 2,99
Toplam 294 11,55 2,50

Araştırmada, katılımcı öğrencilerin yaşam becerisi algısının öğrenim görülen sınıfa göre 
dağılımı için yapılan Anaova testi sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. Buna göre öğrenci 
algılarısadece Kariyer Planlama alt boyutunda anlamlı şekilde farklılaşmaktadır[F(3-290)=4,302; 
p>05]. Yapılan LSD testi bu farkın 9. Sınıflar ile diğer sınıflar arasında olduğunu gösterniştir.

3.2.3. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algısının Anne Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Araştırma örneklemine dâhil lise öğrencilerinin Yaşam Becerisi alt boyutlarına dair 
algılarının anne eğitim durumu değişkenine göre dağılımı Tablo 8’de yer almaktadır.  
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Tablo 8. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algısının Anne Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Anne Eğitim Durumu N ss F p

K
ar

iy
er

 
Pl

an
la

m
a

İlkokul (a) 201 15,55 3,54
Ortaokul (b) 48 15,66 3,53
Lise (c) 33 15,03 4,19 ,435 ,728
Üniversite (d) 12 14,66 4,45
Toplam 294 15,47 3,64

K
iş

ile
ra

ra
sı

 
Et

ki
le
şi

m

İlkokul (a) 201 14,83 3,28
Ortaokul (b) 48 14,89 3,47
Lise (c) 33 14,48 3,57 ,128 ,943
Üniversite (d) 12 15,00 4,11
Toplam 294 14,81 3,37

K
en

di
ni

 
Ta

nı
m

a

İlkokul (a) 201 15,59 3,23
Ortaokul (b) 48 15,62 3,22
Lise (c) 33 15,93 3,90 ,118 ,949
Üniversite (d) 12 15,41 4,16
Toplam 294 15,62 3,33

So
ru

m
lu

lu
k İlkokul (a) 201 11,52 2,42

Ortaokul (b) 48 11,70 2,64
Lise (c) 33 11,57 2,70 ,102 ,959
Üniversite (d) 12 11,33 2,99
Toplam 294 11,55 2,50

Araştırmada, katılımcı öğrencilerin yaşam becerisi algısının anne eğitim durumuna göre 
dağılımı için yapılan Anova testi sonuçları Tablo 8’de görülmektedir. Buna göre, her dört alt 
boyut ve toplam puan bakımından öğrencilerin yaşam becerinine dair algıları anne eğitim 
durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemiştir.

3.2.4. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algısının Baba Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Araştırma örneklemine dâhil lise öğrencilerinin Yaşam Becerisi alt boyutlarına dair 

algılarının baba eğitim durumu değişkenine göre dağılımı Tablo 9’da yer almaktadır.  
Tablo 9. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algısının Baba Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Baba Eğitim Durumu N ss F p

K
ar

iy
er

 
Pl

an
la

m
a

İlkokul (a) 92 15,85 3,29
Ortaokul (b) 81 14,98 3,76
Lise (c) 78 15,47 4,02 ,838 ,474
Üniversite (d) 43 15,60 3,45
Toplam 294 15,47 3,64

K
iş

ile
ra

ra
sı

 
Et

ki
le
şi

m

İlkokul (a) 92 14,75 3,51
Ortaokul (b) 81 15,06 3,32
Lise (c) 78 14,41 3,32 ,725 ,538
Üniversite (d) 43 15,20 3,25
Toplam 294 14,81 3,37

K
en

di
ni

 
Ta

nı
m

a

İlkokul (a) 92 15,59 3,21
Ortaokul (b) 81 15,61 3,25
Lise (c) 78 15,39 3,59 ,461 ,710
Üniversite (d) 43 16,13 3,33
Toplam 294 15,62 3,33

So
ru

m
lu

lu
k İlkokul (a) 92 11,75 2,31

Ortaokul (b) 81 11,71 2,47
Lise (c) 78 11,28 2,78 ,751 ,522
Üniversite (d) 43 11,30 2,41
Toplam 294 11,55 2,5
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Araştırmada, katılımcı öğrencilerin yaşam becerisi algısının baba eğitim durumuna göre 
dağılımı için yapılan Anova testi sonuçları Tablo 9’da görülmektedir. Buna göre, her dört alt 
boyut ve toplam puan bakımından öğrencilerin yaşam becerinine dair algıları baba eğitim 
durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemiştir.

3.2.5. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algısının Aile Gelir Değişkenine Göre Dağılımı
Araştırma örneklemine dâhil lise öğrencilerinin Yaşam Becerisi alt boyutlarına dair 

algılarının aile gelir durumu değişkenine göre dağılımı Tablo 10’da yer almaktadır.  

Tablo 10. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algısının Aile Gelir Durumuna Göre Dağılımı
Gelir düzeyi N ss F p Fark(LSD)

K
ar

iy
er

 
Pl

an
la

m
a Alt düzey (a) 198 15,23 3,65

Orta düzey (b) 78 16,11 3,47 1,648 ,194 -
Yüksek düzey (c) 18 15,44 4,16
Toplam 294 15,47 3,64

K
iş

ile
ra

ra
sı

 
Et

ki
le
şi

m

Alt düzey (a) 198 14,62 3,27 b>a
Orta düzey (b) 78 15,56 3,16 3,349 ,036* b>c
Yüksek düzey (c) 18 13,66 4,66
Toplam 294 14,81 3,37

K
en

di
ni

 
Ta

nı
m

a Alt düzey (a) 198 15,29 3,29
Orta düzey (b) 78 16,47 3,11 3,535 ,030* b>a
Yüksek düzey (c) 18 15,61 4,20
Toplam 294 15,62 3,33

So
ru

m
lu

lu
k Alt düzey (a) 198 11,55 2,46

Orta düzey (b) 78 11,78 2,23 1,766 ,173 -
Yüksek düzey (c) 18 10,55 3,66
Toplam 294 11,55 2,50

Araştırmada, katılımcı öğrencilerin yaşam becerisi algısının, aile gelir durumu 
değişkenine göre dağılımı için yapılan Anaova testi sonuçları Tablo 10’da yer almaktadır. Buna 
göre öğrenci algıları Kişilerarası Etkileşim [F(3-290)=3,349; p>05] ile Kendini Tanıma [F(3-

290)=3,335; p>05] alt boyutlarında anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Yapılan LSD testi, 
Kişilerarası Etkileşim alt boyutundaki farkın, orta düzey (b) ile alt düzey (a); orta düzey (b) ile 
yüksek düzey (c) arasında olduğunu göstermiştir. Kendini Tanıma alt boyutundaki farkın ise, 
orta düzey (b) ile alt düzey (a) arasında olduğunu göstermiştir. 

3.2.6. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algısının Akıllı Telefon Değişkenine Göre Dağılımı
Araştırma örneklemine dâhil lise öğrencilerinin Yaşam Becerisi alt boyutlarına dair 

algılarının akıllı telefonda geçirilen zaman değişkenine göre dağılımı Tablo 11’de yer 
almaktadır.  

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 327 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Tablo 11. Z Kuşağının Yaşam Becerisi Algısının Akıllı Telefon Değişkenine Göre Dağılımı
Akıllı Telefonda 
Geçirilen Zaman

N ss F p Fark(LSD)
K

ar
iy

er
 

Pl
an

la
m

a 1 saat(a) 72 16,06 3,28
2 saat (b) 88 16,05 3,28
3 saat (c) 54 14,83 3,70 3,056 0,29
4 ve üzeri (d) 80 14,75 4,13
Total 294 15,45 3,64

K
iş

ile
ra

ra
sı

 
Et

ki
le
şim

1 saat (a) 72 14,98 3,36
2 saat (b) 88 15,50 3,01
3 saat (c) 54 14,35 3,27 2,502 ,060 -
4 ve üzeri (d) 80 14,21 3,70
Total 294 14,81 3,37

K
en

di
ni

 
Ta

nı
m

a

1 saat (a) 72 15,38 3,77
2 saat (b) 88 16,27 2,96
3 saat (c) 54 15,20 3,12 1,617 ,186 -
4 ve üzeri (d) 80 15,42 3,40
Total 294 15,62 3,33

So
ru

m
lu

lu
k 1 saat(a) 72 12,19 2,56

2 saat(b) 88 11,97 2,18 a>d
3 saat (c) 54 11,42 2,25 6,820 ,000* b>d
4 ve üzeri(d) 80 10,58 2,67
Total 294 11,55 2,50

Araştırmada, katılımcı öğrencilerin yaşam becerisi algısının, gün içerisinde akıllı 
telefonda geçirilen zaman değişkenine göre dağılımı için yapılan Anova testi sonuçları Tablo 
11’de yer almaktadır. Buna göre öğrenci algıları sadece Sorumluluk alt boyutunda anlamlı 
şekilde farklılaşmaktadır [F(3-290)=6,820; p>05]. Yapılan LSD testi bu farkın 1 saat ile 4 saaat 
ve üzeri; 2 saat ile 4 saat ve üzeri grupları arasında olduğunu göstermiştir. 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Genel amacı, Z Kuşağı olarak nitelendirilen mevcut lise öğrencilerinin yaşam becerileri 

bağlamındaki mesleki yönelimlerini çeşitli değişkenlere göre değerlendirmek olan bu 
araştırmada, elde edilen bulguların betimlenmesi ve yorumlanmasına dayalı olarak çeşitli
sonuçlara ulaşılmıştır. Bu betimleme, yorumlama ve sonuçlara, araştırma sistematiği 
çerçevesinde aşağıda yer verilmiştir.

Araştırmaya katılan Elazığ il merkezindeki resmi liselerde 2021-2022 Eğitim-Öğretim 
Yılında öğrenim gören toplam 294 öğrencinin, Yaşam Becerisi-Kendini Tanıma alt boyutuna
dair toplam algı puan ortalaması, =3.90 olup, sık sık düzeyindedir. Bunların Yaşam Becerisi-
Kariyer Planlama alt boyutuna dair toplam algı puan ortalaması, x=3.86 olup, sık sık
düzeyindedir. Örneleme dâhil katılımcı öğrencilerin Yaşam Becerisi-Kişilerarası İlişkiler alt 
boyutuna dair toplam algı puan ortalaması, =3.70 olup, sık sık düzeyindedir. Son olarak aynı 
öğrencilerin, Yaşam Becerisi-Sorumluluk alt boyutuna dair toplam algı puan ortalaması, 

=3.82 olup, yine sık sık düzeyindedir. Bunlara bağlı olarak, araştırmaya katılan ve Z Kuşağı 
olarak nitelendirilen lise öğrencilerinin YBÖ’nin her dört alt boyutundaki algılarının sık sık 
düzeyinde olduğu belirtilebilir. Buradan hareketle de, Z Kuşağı olarak nitelendirilen katılımcı 
lise öğrencilerinin genel yaşam becerilerinin iyi düzeyde olduğu ifade edilebilir. Alt boyutlar 
itibarıyla bakıldığında ise bu öğrencilerin, kendini tanıma boyutunda daha iyi gördükleri; bunu 
sırayla kariyer planlama, sorumluluk ve kişilerarası ilişkiler takip ettiği anlaşılmaktadır. Z 
Kuşağına mensup katılımcı lise öğrencilerinin görece en düşük algılarının sosyal bir beceri 
sayılabilecek olan kişilerarası ilişkiler boyutunda olması, dikkat çekicidir. Aynı konuda lise 
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öğrencileri üzerinde araştırma yapan Çiriş (2018), bu öğrencilerin sosyal becerilerinin orta 
düzeyde olduğunu belirlemiştir. Lise öğrencilerinin sosyal ilişkilerde çok iyi olmamasının olası 
bir nedeni, bunların içinden geçtiği ergenlik süreci ile bu bağlamda yaşadıkları romantik 
ilişkilerle (Doğan, 2016) ilgili olabilir. Konu, Z Kuşağı bağlamında ele alındığında, bu 
öğrencilerin sosyal ilişkilerde çok iyi olmaması, problemli internet (Zorbaz, 2013) ve sosyal 
medya kullanımına da da bağlı olabilir. Çünkü araştırmalar (Taş, Demirdöğmez ve Küçükoğlu, 
2017), Z kuşağının iletişim kurmada sorunlar yaşadığını göstermiştir. Bu bakımdan, adı geçen 
öğrencilerin sosyal ilişkileri ile bunların internet ve sosyal medya kullanım davranışlarını 
birlikte ele alan araştırmaların yapılmasında yarar vardır. Yararlı olacak diğer bir nokta da, 
öğrencilerin sosyal ilişkiler başta olmak üzere yaşam becerilerinin geliştirilmesi için Hayat 
Bilgisi gibi derslerin daha işlevsel olmasını sağlamaktır. Zira Hayat Bilgisi dersi yaşam 
becerilerinin kazandırılmasında ilk öğrenmelerin gerçekleştiği bir derstir (Bastık, 2018). Ayrıca 
spor yapmanın da yaşam becerilerinin şekillenmesinde etkilidir (Taşçı, 2020). 

Diğer taraftan, bu araştırmaya katılan lise öğrencilerinin genel olarak yaşam 
becerilerinde kendilerini “iyi” olarak algılamaları, literatürde Z Kuşağının yalnızlık yaşayan, 
sessiz ve derin duygusal oldukları (Kırık ve Köyüstü, 2018: 1504) gibi psikolojiye sahip 
oldukları şeklindeki bilgilere uymamaktadır. Tersine, araştırma örneklemini teşkil eden lise 
öğrencileri kendilerini;  özelliklerini iyi tanıyan, kariyer planlamada ne yapacağını bilen ve 
sorumluluk duyan şeklinde algılamaktadırlar. Bu durum, adı geçen Z kuşağı öğrencilerinin 
mesleki yönelimleri bakımından önemlidir. Çünkü meslek seçimi ve kariyer planlamada önemli 
bir aşama olan lise döneminde (Atlı, 2012: 6), öğrencilerin kendilerini tanımaları ve kariyer 
planlama algısına sahip olmaları kritik öneme sahiptir. Öğrencilerin iyi düzeyde kendini 
tanıması ve yine iyi düzeyde kariyer planlama algısına sahip olmalarında, olasılıkla okul 
rehberlik servis hizmetlerinin katkısı olabilir. Çünkü rehberlik servis hizmetleri, öğrencilerin 
kişisel gelişimi kadar meslek yönelimleri ihtiyacının karşılanması bakımından da büyük önem 
arz etmektedir (Tatlılıoğlu, 2013). Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin kendilerini iyi 
tanımaları ve kariyer planlama bilincine sahip olmalarında, meslek yönelimiden önemli 
değişkenler olan, ailenin, sosyal, eğitim ve ekonomik durumu (Altıntop, 2015: 29) da etkili 
olmuş olabilir. 

Z Kuşağının yaşam becerileri ve mesleki yönelimlerinin demografik değişkenlere göre 
analizinde, şu sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin yaşam becerisi 
algıları, cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Benzer çalışmalarda, lise öğrencilerinin 
yaşam becerilerinden sorumluluk (Taylı, 2013), iletişim ve duygusal beceriler (Taşçı, 2020) 
boyutlarında kız öğrencilerin, erkeklerden daha yüksek algı düzeyine sahip olduğu 
saptanmıştır. Ancak öğrenim görülen sınıfa göre, 9. Sınıfların kariyer planlama algısı, diğer 
sınıftaki öğrencilerden anlamlı şekilde düşüktür. Bunun olası bir nedeni, 9. Sınıfın kariyer 
planlam için henüz erken olması olabilir. Nitekim ülkemizde mesleki yönelimle içiçe geçmiş 
olan ÖSYM sınavlarına yönelik farkındalık ve algının, üst sınıftaki öğrencilerde daha yüksek 
olması anlaşılabilirdir. 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin yaşam becerisi algıları, anne ve baba eğitim 
durumu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Oysa gerek literatürde ve gerekse 
benzer araştırmalarda (Taylı, 2013; İşeri, 2016), lise öğrencilerinin yaşam becerilerinin 
şekillenmesinde ebeveyn eğitim durumu önemli bir değişken olarak ifade edilmektedir. Bu 
durumda,  katılımcı lise öğrencilerinin yaşam becerisi algılarının, anne ve baba eğitim durumu 
değişkeninden etkilenmemesi, olasılıkla aile içi iletişim ve etkileşimin zayıf olmasına bağlı 
olabilir. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin yaşam becerisi algıları, aile gelir durumu 
değişkenine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Buna göre, orta gelir düzeyine mensup lise 
öğrencilerinin, kişilerarası etkileşim algıları, alt gelir düzeyine mensup olanlardan anlamlı 
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şekilde yüksektir. Benzer şekilde, orta gelir düzeyine mensup lise öğrencilerinin, kendini 
tanıma algıları, alt gelir düzeyine mensup olanlardan anlamlı şekilde yüksektir. Yetim’in 
(2001), “yaşam kalitesi ile ekonomik ve toplumsal iyi olma arasında sıkı bağlantı vardır.” 
tespitinden hareketle, aile ekonomik durumunun yaşam becerisini yordayan bir değişken 
olduğu belirtilebilir. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin yaşam becerisi algıları, akıllı 
telefon kullanma durumu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Buna göre, günde 1 
saatini akıllı cep telefonunda geçiren öğrencilerin sorumluluk algıları, günde 4 saatini akıllı cep 
telefonunda geçiren öğrencilerden anlamlı şekilde yüksektir. Aynı şekilde, günde 2 saatini akıllı 
cep telefonunda geçiren öğrencilerin sorumluluk algıları, günde 4 saatini akıllı cep telefonunda 
geçiren öğrencilerden anlamlı şekilde yüksektir. Buradan hareketle, sorunlu akıllı cep telefonu 
kullanımının, lise öğrencilerinin yaşam becerileri gelişmini olumsuz etkilediği belirtilebilir.
Bunun olası bir nedeni,  fazla cep telefonu kullanmanın yüksek yoğunlukta EMR’ye maruz 
kaldığı ve bunun da kişinin sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi (Ergin, Uzun ve 
Bozkurt, 2014) olabilir. Zira cep telefonu ile fazlaca meşgul olamanın bireyin sağlık ve 
enerjisini olumsuz etkilediği (Şentürk, 2017) belirtilmektedir. 

Genel amacı, Z Kuşağı olarak nitelenen lise öğrencilerinin yaşam becerisi ve mesleki 
yönelimlerini irdelemek olan araştırmanın sonunda, ilgili literatür bilgisinin aksine, katılımcı 
lise öğrencilerinin iyi düzeyde, yaşam becerileri algısına sahip oldukları belirlenmiştir. Buna 
bağlı olarak da aynı öğrencilerin, yine iyi düzeyde mesleki yönelim algısına sahip oldukları 
saptanmıştır. Ancak mikro ölçekte Z kuşağına mensup bu öğrencilerin mutluluğu; makro 
ölçekte ise ülkemizin sosyal ve ekonomik bakımından gelişmesi için, öğrencilerin yaşam 
becerisi yeterlilikleri ile mesleki yönelim farkındalıklarının daha da geliştirilmesi önemlidir. 
Zira yaşam becerileri, öğrencilerin akademik başarısı (Göktepe-Yıldız,2020) ve yaşam doyumu 
(Ünal ve Şahin, 2013) için değerlidir. Benzer şekilde, ülkenin sosyal ve ekonomik bakımdan 
kalkınması için de yaşam becerileri gelişmiş işgücü kıymetlidir. Bu noktada, araştırmaya konu 
olan Z Kuşağının yaşam becerileri geliştirmek ve mesleki yönelim farkındalığını artırmak için, 
öğretim sürecinde sosyal içerikli derslerin daha işlevsel hale getirilmesi, okuldaki spor 
etkinliklerine daha fazla yer verilmesi önemlidir. Okuldaki rehberlik hizmetlerinin daha aktif 
olarak yerine getirilmesi de bu konuda önemli katkı sağlayabilir. 
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ÖZET

Arka Plan: Egzersizlerde meydana gelen serbest radikallerin zararları yapılan egzersizin 
şiddetine göre değişmektedir. Sporcularda fiziksel aktivite, egzersizin şiddeti ve sıklığıyla 
ilişkili olarak vücudun oksijen kullanımını ve tüketimini arttırmaktadır. Bu da daha fazla serbest 
radikal oluşumuna sebep olmaktadır. 

Oksidatif stres, serbest radikal oluşumu ile organizmanın bunlara karşı korunma 
yeteneği olan antioksidan savunma mekanizmasındaki dengenin serbest radikaller lehine 
bozulması olarak ifade edilebilir (1)

Amaç: Aktif spor yapan sporcularda aşırı yüklenmelere bağlı olarak Kas hasarı ve oksidatif 
stresin oluştuğu bilinmektedir. Bu etkilerin ortadan kaldırılmasında ya da kas hasarının 
hafifletilmesinde Melatonin alımının fayda sağlayacağı belirtilmektedir. Bu çalışma ile 
oksidatif stres ve melatonin arasındaki ilişkinin incelenmesi için yapılan çalışmaların sistematik 
bir şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır.

Yöntemler: Derleme sporcularda Melatonin alımı ve oksidatif stres ile belirteçlerinin 
değerlendirildiği Randomize Kontrollü çalışmalar ve nitelikli tam metinler incelenerek 
hazırlandı. Pubmed, Researchgate ve ScienceDirect veri tabanlarının elektronik olarak 
aranmasının ardından sistematik bir inceleme yapıldı. 2010 – 2021 yılları arasında İngilizce 
dilinde yayınlanan makaleler taranırken hayvanlar üzerindeki çalışmalar derlemeden dışlandı.

Bulgular: Toplam 8 Randomize Kontrollü çalışma (RCT) uygun bulunarak çalışmaya dahil 
edilmiştir. İncelenen çalışmalarda Sporcularda Melatonin alımının,  Oksidatif Stresi ve 
oluşabilecek Kas hasarını minimize ettiğini gösteren kanıtlar bulunmaktadır.

Sonuç: Oksidatif stresin ve belirteçlerinin iyileştirilmesinde güçlü bir antioksidan olan 
Melatoninin alımı serbest radikallerin temizlenmesinde etkili olduğu görülmektedir. Bununla 
birlikte; Melatonin alımının Kas hasarı, Oksidatif stres ve DNA da oluşabilecek hasarları 
onarmadaki etkisi de yapılan çalışmalarda net bir şekilde ortaya koyulmuştur. Bunun yanı sıra 
makale taramalarına bakılarak, özellikle Oksidatif stresin melatonin takviyesi ile azaltılmasının 
aerobik ve anaerobik performanslar üzerindeki etkisinin karşılaştırılması için birçok çalışmaya 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Oksidatif Stres, Melatonin, Egzersiz, Antrenman, Spor
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Investigation of Melatonin Effect on Elimination of Oxidative Stress and Its Symptoms in 
Athletes: A Systematic Review Study

SUMMARY

Background: The damage of free radicals that occur during exercise varies according to the 
intensity of the exercise. Physical activity in athletes increases the use and consumption of 
oxygen in the body in relation to the intensity and frequency of exercise. This causes more free 
radicals to form.

Oxidative stress can be expressed as the formation of free radicals and the deterioration of the 
balance in the antioxidant defense mechanism of the organism, which has the ability to protect 
against them, in favor of free radicals (1).

Aims: It is known that muscle damage and oxidative stress occur due to overloads in active 
sports athletes. It is stated that the intake of Melatonin will be beneficial in eliminating these 
effects or alleviating muscle damage. With this study, it is aimed to systematically examine the 
studies conducted to examine the relationship between oxidative stress and melatonin.

Method: The review was prepared by examining Randomized Controlled studies and qualified 
full texts in which Melatonin intake and oxidative stress and its markers were evaluated in 
athletes. A systematic review was performed following an electronic search of the Pubmed, 
Researchgate, and ScienceDirect databases. Animal studies were excluded from the review 
when searching for articles published in English between 2010 and 2021.

Results: A total of 8 Randomized Controlled Trials (RCTs) were found eligible and included 
in the study. In the studies reviewed, there is evidence that the intake of Melatonin in Athletes 
minimizes Oxidative Stress and possible muscle damage.

Conclusion: The intake of Melatonin, a powerful antioxidant in the improvement of oxidative 
stress and its markers, appears to be effective in scavenging free radicals. With this; The effect 
of melatonin intake on muscle damage, oxidative stress and repair of damage that may occur in 
DNA has also been clearly demonstrated in studies. In addition, many studies are needed to 
compare the effect of reducing oxidative stress with melatonin supplementation on aerobic and 
anaerobic performances by looking at the article reviews.

Keywords: Oxidative Stress, Melatonin, Exercise, Training, Sports
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Vücudumuza alınan oksijenin kullanımı ve metabolizması sırasında oluşan agresif j ş g
moleküller serbest radikallerdir. Normal olarak vücudumuz bu radikalleri kontrol altında tutar, ,
ancak bazen denge bozulur ve çok sayıda radikaller oluşur. Bu duruma oksidatif stres denir. g ç y ş
Böyle bir durumda, serbest radikaller sağlıklı hücrelere saldırır, okside eder ve bozarlar. y , ğ ,
Oksidatif stres genel olarak serbest radikallerin oluşması ve parçalanması arasındaki g
dengesizlik olarak da ifade edilebilmektedir.(26)

Oksidatif stresin oluşmasında genel olarak; yapılan egzersizin şiddeti, fiziksel aşırı ş g ; y p g ş , ş
zorlanmalar, dengesiz beslenme, alkol, sigara, çevre koşulları etki edebilmektedir. Oksidatif , g , , g , ç ş
stres oluşumu ile insan vücudunda lipidler, proteinler, enzimler hasar görmekte olup özellikle ş p , p , g p
uzun süreli ve yüksek yoğunluklu dayanıklılık antrenmanı yapan sporcularda oksidatif strese y y ğ y
bağlı olarak Kas hasarı ve sürantrene görülebilmektedir. 

Oksidatif stres doğal bir süreçtir. Oksijene ihtiyaç duyan tüm canlı sistemlerde, çeşitli ğ ç j y ç y , ç ş
basamaklarda oluşmaktadır. Biyolojik sistemler, bu stresi kontrol altında tutan, spesifik ş y j , , p
mekanizmalar içermektedir. Kontrol mekanizmalarının yetersiz olduğu durumlarda oksidatif ç y ğ
hasar meydana gelmektedir.(2) Oksidatif stres; - Serbest radikaller - Enzimatik antioksidanların y g ( ) ;
aktivasyonu - Serbest radikal oluşumunun etkisiyle oluşan lipit, protein ve DNA moleküllerinin y ş y ş p , p
hasarı ile değerlendirilmektedir.(3) Fiziksel aktivite (özellikle aşırı şekilde yapıldığında) ğ ( ) ( ş ş y p ğ )
organizmada ROT(Reaktif Oksijen Türevleri) oluşumunu indükleyen faktörlerden biridir (4). g ( j ) ş y ( )
Fiziksel aktivite sonucu oluşan fizyolojik adaptasyonda oksidatif stresin önemli rolü ş y j p y
bulunmaktadır (5). Günlük yaşamdaki yürüme, merdiven inip-çıkma, temizlik gibi çok sayıda ( ) y ş y , p ç , g ç y
fiziksel aktivite aerobik metabolizmayı ve bunun sonucunda da ROT üretimini gerektirmektedir y g
(6). Egzersiz sırasındaki kas kontraksiyonları enerji tüketimini ve metabolik aktiviteyi önemli ( ) g y j y
ölçüde hızlandırmaktadır. Artan metabolik aktiviteye bağlı olarak kullanılan oksijen artmakta ç y ğ j
ve sonuçta ROT açığa çıkmaktadır (4). Dinlenme sırasında vücudun antioksidan savunma ç ç ğ ç ( )
sistemi serbest radikalleri kontrol altında tutmaktadır. Fiziksel aktivite ise uygulanan egzersizin yg g
süresi, şiddeti ve yoğunluğuna bağlı olarak özel adaptasyonlar geliştirmektedir.(7) Egzersiz , ş y ğ ğ ğ p y g ş ( ) g
sırasında, kas aktivitesinin şiddeti ile ilişkili olarak dolaşımdaki eritrosit miktarı, dolaşım hızı , ş ş ş , ş
ve arterio-venöz oksijen farkı; yani aktif kasa bırakılan oksijen miktarı ve metabolik hız j ; y j
artmaktadır (8). Bu ise serbest radikallerin açığa çıkmasını hızlandırmaktadır.

Egzersiz şiddet ve süresine göre oksidatif strese neden olabilmektedir. Buna bağlı olarak g ş g ğ
egzersiz sırasında serbest oksijen radikallerinin seviyesindeki artış, hücrelerin savunma g j y ş,
kapasitesindeki antioksidanları geçerse lipit peroksidasyonun oluştuğu düşünülmektedir (9). p g ç p p y ş ğ ş ( )
Egzersiz ve oksidatif stres literatüründe lipit peroksidasyon belirteçlerinden en sık kullanılanı g p p y ç
MDA’dir. (9-10). MDA’nın egzersizin şiddet ve süresiyle orantılı olarak oksidatif strese neden ( ) g ş y
olduğu ve lipit peroksidasyon reaksiyonlarını arttırdığı düşünülmektedir (11). Vücutta oluşan ğ p p y y ğ ş ( ) ş
hasarın boyutunun sporcularda rejenerasyon süresini etkileyebileceği düşünülebilir. Ancak y p j y y ğ ş
egzersiz belirli şiddette ve düzenli olarak yapıldığında antioksidan savunmayı g ş y p ğ y
kuvvetlendirmektedir (12,13). Akut egzersiz şiddeti, süresi ve türüne bağlı olarak serbest ( , ) g ş , ğ
radikal oluşumuna yol açabilmektedir (12,14,15,16). Akut aerobik egzersiz ve oksidatif stresi ş y ç ( , , , ) g
birleştiren iki mekanizma vardır; birincisi oksijen kullanımının istirahatten 10-15 kat fazla 
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olması, ikincisi ise oksidanların oluşumu sonrası antioksidan aktivite yetersizliğidir (15). Genel , ş y ğ ( )
itibariyle, oksidatif stresin iyileştirilmesinde antioksidan kullanımı önemli bir etken y , y ş
olduğundan çalışmamızda oksidatif stres ile savaşabilen en güçlü antioksidanlardan biri olan ğ ç ş ş g ç
Melatoninin, oksidatif strese olan etkisini inceleyen çalışmaları bir arada topladık.

YÖNTEM

Sistematik derleme York Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından 
geliştirilen Centre for Reviews and Dissemination (CRD) 2009 rehberi doğrultusunda yapıldı. 
Elektronik veri tabanı sistematik araştırmasında metodoloji olarak sistematik derlemeler için 
tercih edilen raporlama maddeler bildirisi (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses (PRISMA) statement temel alındı ve çalışma PRISMA ile gözden geçirildi. 
Pubmed, Researchgate,Science Direct veri tabanlarının araştırılmasında Oksidatif Stres, 
Melatonin, Egzersiz/Antrenman/Spor kelimeleri bir arada kullanılarak tarama yapıldı. (Şekil 
1.)

Şekil1. Akış Şeması (PRISMA, Liberati ve ark., 2009)

BULGULAR 

Veri Tabanı Araştırmalarırı 
(Pubmed,Researchgate,SciencedDirect) g

N=275 

Tüm Görüntülenenlerer 
N=275 

Dahil Etme Kriterleri 

Randomize Kontrollü Çalışmalar 
İngilizce yazılan çalışmalar 
2010 – 2021 yılları arasındaki çalışmalar 

Ulaşılan Tüm Metinler 
(N=212) 

Elenme Nedenleri: : Başlık ve özetlerden 
elenenler, Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, y y p ç ş
Egzersiz ile ilgili olmayanlar, İngilizce yazılmayan g g
çalışmalar (N=)

gili olmg
=)) 

Derlemeye Dahil Edilen Çalışmalar  
N=8 

*Yinelenen Makaleler (46) ( )
*Tam Metinli Makalelere 
Ulaşılmayan (17) 
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Derleme kapsamında; dışlama ve dahil edilme kriterleri göz önünde bulundurulduğunda 
8 çalışma incelendi. Bu çalışmalarda, Sporcularda Oksidatif Stres ve Belirtilerinin Ortadan 
Kaldırılmasında Melatonin Etkisini inceleyen makalelere ait bulgular Tablo 1 de verilmiştir.

 

Tablo 1. 

Sıra 
No

Çalışma ve
Yapıldığı 

Yıl

Katılımcıların 
Özellikleri

Takviye Edilen 
Melatonin 

Miktarı

Uygulanan  
Ölçülen Egzersiz 

Türü

Alınan Numune 
ya da Yapılan 

Test Türü

Değerlendirme Sonuçlar

1 Julio J. 
Ochoa ve 
ark -  2011

Düzenli 
Egzersiz yapan 
Amatör 
sporcular
Mel Gr.: (n=10)
Plaesebo Gr: 
(n=10)

*Testten İki gün 
önce 3mg
*Testten 1 gün 
önce (Sabah-
Öğle- Akşam): 3 
er mg
*Testten 1 saat 
önce 3mg

Çift Kör

Değişken 
yükseklik 
aralıklarıyla 2800 
m lik kısmı 
tırmanış şeklinde 
olan 50 km lik 
yüksek eforlu 
sabit koşu

Test öncesi ve 
Test sonrası kan 
örnekleri alındı. 
Toplam 
Antioksidan 
durumu,Kolestrol, 
Bilirubin ve 
Fosfolipid analiz 
edildi.

*Her iki gruptada; Protein 
katobolizması ve keratin idrar 
atılımında artış, Eritrosit 
hemoglibininde, plazma 
viskozitesinde  ve toplam 
kolestrolde düşüş görüldü
* Test Öncesi ve sonrası MG 
de bilirubin 
konsantrasyonunda KG’ye 
göre düşüş görülmüştür.
* Ayrıca KG ile 
karşılaştırıldığında MG de 
fosfolipid konsantrasyonunda 
düşüş gözlemlendi

Melatonin serbest radikaller 
ile savaşan bir antioksidan 
olduğundan oksidatif stres 
modülasyonu yoluyla kas 
hasarını azaltabilir 

2 M.D. 
Maldonado 
ve ark – 
2012

Profosyonel 
Futbolcu
Mel Gr.: (n=8)
Plaesebo Gr: 
(n=8)

Egzersizden 30 
dk önce 6mg Mel 
ve Plasebo 
verilen iki grup

Çift Kör

Yüksek 
Yoğunlukta 
sürekli egzersiz 
(135 atım/dk) –
ortama 25km/h 
hızda sabit 
bisiklet pedal 
çevirme

Akut Spor 
antrenmanından 
30 dk önce ve 
3,15 ve 60. Dk 
larda Kan 
örnekleri alındı.

*Her iki grupta da egzersiz ile 
15 ve 60. Dk dan sonra MDA 
artsada, MEL grubunda 
Plasebo grubuna göre daha az 
artış görüldü.
*MEL grubunun trigliserid 
seviyesinde 15 ve 60 dk lık 
egzersizden sonra anlamlı bir 
azalma görüldü.
*Toplam Antioksidan seviyesi 
(TAS) MEL grubunda 60. Dk 
da önemli artış gösterdi

Akut spor egzersizlerde 
Melatonin tedavisinin 
Oksidatif stresi tersine 
çevirdiği, savunmayı ve 
lipid metabolizmasını 
iyileştirdiği görüldü. 
Bununla birlikte Toplam 
Antioksidan seviyesindeki 
artış oksidatif stres 
oluşumunun önüne 
geçmiştir.

3 Jolanta 
Czuczejko ve 
ark - 2019

MEL GR: 
n=66(47 
Futbolcu
19 Kürekçi)
Kontrol Gr: 
n=15

30 gün boyunca 
Uykudan 1 saat 
önce 5mg/gün 
Melatonin 
takviyesi

Çift Kör

Astrand Rhyming 
Testi ve PWC 
170 Testi 
uygulandı. 
Sporcular %75 
maxVO2 ile yük  
kalp atım hızının 
120-170 atım/dk 
olacak şekilde 
ayrı ayrı 
belirlendi.

30 günlük MEL 
uygulaması öncesi
ve sonrası olmak 
üzere iki kez Kan 
örnekleri 
alınmıştır.

*MEL konsantrasyonu, 
Kontrol grubuna kıyasla her 
iki sporcu grubunda daha 
düşüktü.
*Futbolculardaki GSH 
konsantrasyonu KG’ye göre 
daha düşüktür.
*Futbolcularda Kürekçilere 
kıyasla daha yüksek MDA 
konsantrasyonu gözlendi.
*Bununla birlikte Oksidatif 
Stres azaltılmasındaki 
belirteçler: Düşük yoğunluklu 
proteinler, MDA, IL-6CRP

Profesyonel sporcuların 
günlük diyet takviyesi olarak 
Melatonin kullanması, 
dokuların 
RONS’un(Doğrudan reaktif 
oksijen ve nittrojen 
süpürücü) olumsuz 
etkilerine karşı korunmasına 
yararlı olabileceği ve 
egzersiz sırasında kas 
yorgunluğunu önleyeeğini 
göstermiştir. Ayrıca MEL 
kullanımı uyku sırasında 
restorasyon sürecini 
iyileştirmesi ve yoğun 
egzersiz kaynaklı hasarın 
önlenmesini sağlamaktadır

4 Mohamed 
Cheikh ve 
ark - 2020

14 antrenmanlı 
genç voleybolcu 
(Yaş 14.5±0,52)

Akşam 20.00 de 
tamamlanan 
egzersiz sonrası 
22.00 de 10 mg 
MEL ya da 
Plasebo alımı

Çift Kör

Koşu tabanlı 
Anaerobik sprint 
testi (RAST) – 35 
m’lik altı max 
sprint 
*Birer hafta 
arayla Sabah 
07.30 ve 20.00 de 
iki test

Test seansından 5 
dk önce ve Koşu 
tabanlı Anaerobik 
sprint testinden 3 
dk sonra ön kol 
damardan 4 tüp 
kan örnekleri 
alındı.

*ASAT, LDH, CK, Hcy, us-
CRP ve MDA ortalama 
seviyeleri Plasebo grubunda 
RAST’tan önce ve sonra MEL 
grubuna göre daha yüksektir.

Şiddetli akşam 
egzersizinden sonra tek doz 
10 mg MEL alımı, genç 
erkek sporcularda sabah 
eğersizine bağlı 
inflamasyona, lipid 
peroksidasyonuna ve kas 
hasarına karşı koruma 
sağlar.

5 Roberto C. 
Leonardo-
Mendonça 
ve ark- 2017

Direnç 
antrenmanı 
yapmış 24 Erkek 
sporcu 
MEL Gr: n=12

MEL Gr: 
Yatmadan 30-60 
dk önce, 4hafta 
boyunca 100 
mg/gün 
Melatonin alımı

Fiziksel 
antrenman;
*Direnç 
Antrenmanı (5 
seans/Haftalık)

Melatonin 
tedavisinden önce 
ve sonra Kan 
örnekleri alındı.

*MEL alımı, Plasebo grubuna 
kıyasla ORAC’ı arttırdı, LPO 
ve NOx seviyelerini azalttı ve 
AOPP artışını engelledi.

Melatonin alımının 
antoksidan savunmayı ve 
oksidatif durumu 
iyileştirdiği, İskelet kas 
hasarını azalttığı 
görülmektedir.
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Plasebo Gr: 
n=12

Plasebo Gr: Aynı 
miktarda Plasebo 
alımı

Çift Kör

*Ağırlık 
Antrenmanı (2 
seans/haftalık
*Aeorbik Koşu (1 
seans/haftalık)
Her antrenman 
ortalama 1-1,5 
saat sürüyordu.

6 Erıc 
SERRANO ve 
ark - 2010

6 profosyonel 
yol bisiklettçisi

Herhangi bir 
Melatonin 
takviyesi 
yapılmadı

4 günlük Bisiklet 
antrenmanı
Toplam: 647.6 
km

Yarıştan bir gün 
önce ve her tur 
sonunda 
antekübital 
venden kan 
örnekleri alındı.

*Bisiklet yarışı plazmadaki 
Mel konsantrasyonlarını 
önemli ölçüde arttırdı.
*Membran lipidlerindei 
plazma lipid peroksidasyonu 
döngü yarışmasının sonunda 
önemli ölçüde arttı.

Melatoninin stres hormonu 
olması egzersız sırasında 
artış göstermesini 
sağlamakla birlikte bu 
tepkiye bağlı olarak 
oksidatif stresi ve 
inflamatuar yanıtı önemli 
ölçüde azaltabilir. Böylece 
organizmanın egzersize 
yanıt olarak melatonin 
üretme kapasitesi, oksidatif 
stresi kontrol edebilecektir.

7 Manuel 
Ortiz-Franco 
ve ark - 2017

14 Erkek sporcu 
(20-37 yaş)
MEL Grubu ve 
Plasebo Grubu

İki hafta boyunca 
egzersiz öncesi 
Mel grubu 20 
mg/gün 
Melatonin alırken 
Kontrol grubu 
Plasebo alımı 
yaptı.

Çift Kör

2 hafta boyunca
*Yüksek 
yoğunluklu 
İnterval 
antrenman(20-25 
dk) ve Kuvvet 
antrenmanı (1RM 
%70-80)

Her denekten 
çalışma öncesi,
egzersizden 
hemen önce ve 
çalışma 
bitiminden 24 saat 
sonra açken kan 
örnekleri alındı

*İki haftalık  müdahaleden 
sonra Melatonin ile tedavi 
edilen grupta Plazma 
Melatonin seviyeleri arttı.
*Yapılan egzersizlerden sonra 
MG de DNA hasarı Kontrol 
grubuna göre azaldı.

Melatonin takviyesinin 
sporcularda antioksidan 
durumu iyileştirdiği ve 
yüksek yoğunluklu 
antrenmanın neden olduğu 
oksidatif stresi ile  DNA 
hasarını önler.

8 Mohamed 
Amine 
Farjallah ve 
ark. - 2020

20 Erkek 
Futbolcu

MEL Gr: n=10
Plasebo Gr: 
n=10

MEL Grubuna 5 
mg/gün tablet 
verilirken Plasebo 
gurubuna da aynı 
oranda Plasebo 
verildi.

Çift Kör

6 günlük yoğun 
antrenman
*Isınma + 5dk’lık 
statik esneme
*Daha sonra RSA 
Testi(Tekrarlanan 
Sprint 6*40m, 
20m de 180° yön 
değiştirmeli-
Tekrarlar arası 20 
sn dinlenme)

*İlk gün 
katılımcılar, bir 
gecelik açlığın 
ardından 07.00 de 
antekübital 
venden 10 ml kan 
alındı.
*İlk egzersiz 
sonrası ve diğer 
egzersizlerden 
hemen sonra  10 
ml Kan örnekleri 
alındı.

Melatonin grubunda Plasebo 
grubuna kıyasla Oksidatif stres 
belirteçlerinin, lökositozu, 
nötrofilleri , Keratin 
Kinazınazaldığı görüldü.

Yoğun bir antrenman 
kampından sonra  gece 
Melatonin takviyesi, 
oksidatif stresi ve hücresel 
hasarı hafifletirken 
Futbolcularda performansın 
iyileşmesini sağladı.

 
MEL(Melatonin), MG(Melatonin Grubu), KG(Konrol Grubu), PG(Plasebo Grubu), MDA(plazma lipid peroksidasyon ürünleri), GSH(Glutatyon), 
IL-6CRP(İnterlokin), RONS(Doğrudan reaktif oksijen ve nittrojen süpürücü), ASAT(aminotransferaz),  LDH(Laktat dehidrogenaz), CK(Keratin 
Kinaz), Hcy(Hemosistein), US-CRP(ultra-sensitive Creactive protein), ORAC(Oksijen Radikal Absorbasyon Kapasitesi), NOx(Nitrit ve Nitrat), 
AOPP(Fazla Protein Oksidasyon Ürünleri), ROT (Reaktif Oksijen Türevleri), LPO (Lipid Peroksidasyonu) 
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Derleme Kapsamındaki çalışmalar incelendiğinde;

Julio J. Ochoa ve ark., Düzenli egzersiz yapan amatör sporculardan oluşan 20 kişilik bir 
grup üzerinde Melatonin takviyesinin yetişkin erkeklerde Oksidatif stres üzerindeki etkisini 
incelemişlerdir. Yapılan çalışmada Melatonin ve Kontrol(Plasebo) grubu olmak üzere 10 ar 
kişiden oluşan iki grup oluşturulmuştur. Gruplar Testten 2 gün önce akşam 1 kapsül 3mg, 
Testten 1 gün önce Sabah/Öğle/Akşam olmak üzere 1 er kapsül 3mg ve Testten 1 saat önce 1 
kapsül 3mg olmak üzere toplam 5 kapsül Melatonin ve Plasebo almıştır. Egzersiz öncesi ve 
sonrası Kan örnekleri alınmış olup egzersiz olarak, Değişken yükseklik aralıklarıyla 2800 m lik 
kısmı tırmanış şeklinde olan 50 km lik yüksek eforlu sabit koşu testi uygulanmıştır. Kan 
numuneleri incelendiğinde; Melatonin gurubunda Plasebo grubuna göre, Protein 
katabolizmasında artış, toplam kolestrolde azalma ve bilirubin konsantrasyonunda melatonin 
koruyucu etkisini gösteren değerlerde düşüş gözlemlenmiştir. Sonuçta; fiziksel aktivite 
özellikle yorucu ve yüksek yoğunluklu egzersizlerde serbest radikal oluşumunu ve oksidatif 
stresi teşvik etmektedir. Melatonin serbest radikaller ile savaşan bir antioksidan olduğundan 
melatonin takviyesi oksidatif stres modülasyonu yoluyla kas hasarını azaltabilir.(17)

M.D. Maldonado ve ark., Yoğun bir egzersizden hemen önce uygulanan Melatonin 
takviyesinin, akut egzersiz ile ilişkili insan fizyolojik fonksiyonları üzerindeki etkisini 
araştırmışlar. Çalışma da Profosyonel 16 futbolcu Melatonin ve Plasebo grubu olarak iki 
bölüme ayrılmışlardır. Katılımcılar 25 km/h hızda 60 dk’lık sabit bisiklette pedal çevirme 
egzersizine dahil edilmiş ve egzersizden 30 dk önce 3.,15. ve 60. Dk larda Kan örnekleri 
alınmıştır. Alınan kan numunelerine göre Melatonin grubunda 60.dk dan sonra Toplam 
Antioksidan seviyesine anlamlı bir artış görülürken trigliserid seviyesinde 15 ve 60. 
Dakikalarda azalma meydana gelmiştir. Sonuç itibariyle; Oksidatif stresin tersine 
çevrilmesinde melatonin tedavisi önemli bir etken olup savunmayı ve lipid metabolizmasını 
iyileştirdiği gözlemlenmiştir. (18)

Jolanta Czuczejko ve ark., Müsabakalara hazırlık döneminde 30 günlük melatonin 
takviyesinin oksidatif stres ve inflamatuar durumu üzerindeki etkisini incelemek istemişlerdir. 
Çalışmaya 47 Futbolcu, 19 Kürekçi ve Kontrol grubu olarak spor yapmayan 15 yetişkin dahil 
edilmiştir. 30 gün boyunca uykudan 1 saat önce sporculara oral yolla 5mg/gün Melatonin 
verilmiştir. Sporculara, Astrand Rhyming Testi (ART) ve PWC 170 Testi uygulandı.  ART 
sırasında sporcu, 60 devirlik sabit hızda 6-8 dk boyunca pedal çevirdi. PWC 170 testinde ise 
sporcu, Monark 828E cycle ergometre bisiklet testi üzerinde 5 er dakikalık iki efor 
gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada Mel grubundaki her iki grup sporcularda MEL 
konranstasyonu çok düşüktü. Ayrıca Oksidatif stres belirteçlerinden MDA, CRP ve Düşük 
yoğunluklu lipoproteinler görülmüştür. Sonuç olarak, antioksidan savunma sistemleri tehlikeye 
girdiğinde kas dokusunda oksidatif hasara neden olabilir. Aratırmanın sonuçlarında; melatonin 
takviyesi lipidlerin peroksidasonunu azalttığı ve, inflamatuar süreçleri modüle ettiğini ve yoğun 
fiziksel egzersizin neden olduğu oksidatif strese karşı savunma mekanizmalarını 
güçlendirdiğini göstermektedir.(19)

Mohamed Cheikh ve ark., 14 genç sporcularda Melatonin alımının eğersize bağlı 
oksidatif stres ve kas hasarına etkileri olup olmadığını araştırmayı amaçlamışlardır. 14 sağlıklı 
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sporcu üzerinde yapılan çalışmada sporcular birer hafta arayla iki test seansı gerçekleştirdi. Her 
seansta katılımcılar 20.00-20.45 saatleri arasında Koşu tabanlı anaerobik sprint testini (RAST) 
tamamladılar. Ardından saat 22.00 de çift kör randomize sırayla 10 mg Melatonin ya da Plasebo 
tableti aldılar ve uyumalarına izin verildi. Katılımcılar sabah 07.00 de  uyandırılarak 07.30 da 
aynı test tekrar edilmiştir. Test sırasında tepe güç (Ppeak), ortalama güç (Pmean), Toplam süre 
(TT), Yorgunluk İndeksi (FI), Tepe kalp hızı (HRpeak) ve algılanan efor derecesi (RPE) 
ölçüldü. Koşu tabanlı Anaerobik sprint testinden 3 dk sonra ön kol damardan 4 tüp kan örnekleri 
alındı. Alınan kan numunelerine göre ASAT, LDH, CK, Hcy, us-CRP ve MDA ortalama 
seviyeleri Plasebo grubunda RAST’tan önce ve sonra MEL grubuna göre daha yüksektir. 
Sonuçta, Şiddetli akşam egzersizinden sonra tek doz 10 mg MEL alımı, genç erkek sporcularda 
sabah eğersizine bağlı inflamasyona, lipid peroksidasyonuna ve kas hasarına karşı koruma 
sağlarken oksidatif stres oluşumunu hafiflettiği görülmüştür. (20)

Roberto C. Leonardo-Mendonça ve ark., Direnç antrenmanlı 24 sporcu üzerinde yaptığı 
çalışmada sporcularda egzersize bağlı oksidatif stres ve kas hasarına karşı melatoninin 
antioksidan özelliklerinin yararlı olup olmadığını araştırmış. 24 sporcuya (Melatonin Grubu:12, 
Plasebo Grubu:12 ) 4 hafta boyunca randomize çift kör bir şemada Uykudan 30 dk önce 100 
mg/gün melatonin ve Plasebo verildi. Çalışmada mukavemete karşı dirence öncelik verdi. 
Haftalık direnç rutini, maksimum gücün %60-75'i arasında 3 seans ve hacim sabiti ve 
yoğunluğu artırarak maksimum gücün %80-90'ı arasında 2 seanstan olmak üzere toplam 5 
seanstan oluşuyordu.(Koşu ve Bisiklet) Kuvvetle ilgili olarak, her denek için maksimum bir 
tekrarı hesapladıktan sonra, maksimum ağırlığın %75'inde 8-12 tekrardan oluşan 3 seans 
gerçekleştirdi ve esneme için dinlenme periyotları vardı. Katılımcılardan çalışmadan ilk 
gününde ve son gününde 8-10 saatlik açlıktan sonra 07.00 – 08.00 saatleri arasında Kan 
örnekleri alındı ve oksijen radikali absorpsiyon kapasitesi (ORAC), lipid peroksidasyonu 
(LPO), nitrit artı nitrat (NOx) ve ileri oksidasyon protein ürünleri (AOPP) tayinleri için 
kullanıldı. Melatonin alımı Plasebo grubuna kıyasla ORAC seviyesini arttırırken LPO ve NOx 
seviyelerinde azalma meydana getirdi. Sonuçta; Direnç antrenmanı yapan sporcularda oksidatif 
stres oluşumunun iyileştirilmesi için melatonin alımının fayda sağladığı görülmüş olup 
antioksidan savunmayı güçlendirmiştir. Bunun yanında oksidatif durumun iyileşmesi ile 
birlikte egzersize bağlı İskelet kas hasarında azalma görülmektedir. (21)

Erıc SERRANO ve ark., altı profesyonel bisikletçide  4 günlük yol bisikleti 
yarışmasında oksidatif stres ve antienflamatuar yanıtları ve bunun melatonin ile olan ilişkilerini 
incelemiştir. Çalışma esnasında katılımcılara herhangi bir Melatonin takviyesi yapılmamıştır. 
Bu çalışmada rekabet ön plana alınmıştır. 4 gün boyunca toplam 647.6 km mesafeyi; 
1.gün;123,4 km max irtifa 600m, 2.gün;176,2 km ve max irtifa 1800m, 3.gün;174,5 km ve max 
irtifa1250 m, 4.gün 173,5 km max irtifa 800m olacak şekilde yarıştılar. Yarıştan bir gün önce 
(Dinlenik durumda) ve her tur bitiminde egzersiz sonrası toparlanma döneminin ilk 20 
dakikasında antekübital venden kan ve idrar örnekleri alındı. Plazma lipid peroksidasyonu, 
sitokinler (interlökin-1beta, interlökin-6 ve tümör nekroz faktör alfa), kreatin kinaz ve diğer 
metabolik belirteçler, melatonin, eritrosit glutatyon ve glutatyon peroksidaz ve redüktaz 
aktiviteleri ölçüldü. 6-sülfatoksimelatonin idrarla atılımı analiz edildi. Yapılan ölçümlerde; 
Yarışmadan sonra lipid peroksidasyonu ve Plazma melatonin konsantrasyonlarında paralel bir 
artış saptanırken, kreatin kinaz dahil metabolik belirteçler küçük değişiklikler gösterdi. Böylece 
profesyonel bisikletçiler, antrenmanlı oldukları yarışmalarda fiziksel aşırı yüklenmelere karşı 
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uyarlanabilir bir tepki gösterirler. Sonuç olarak, hücre içi oksidatif stresi verimli bir şekilde 
düzenleyebiliyor gibi görünürlerken melatoninin stres hormonu olması egzersiz sırasında artış 
göstermesiyle oksidatif stresi önemli ölçüde azaltabilir.(22)

Manuel Ortiz-Franco ve ark., yüksek yoğunluklu interval antrenmanının sporcularda 
DNA hasarı ve Melatonin takviyesinin Antioksidan duruma etkisini incelemişlerdir. Çalışma 
iki grupla 2 haftalık randomize, çift kör ve plasebo kontrollü olarak planlanmıştır. Plasebo ve 
Melatonin gruplarına kontrollü çalışma süresi boyunca egzersizden önce her bireye 20 mg/gün 
Melatonin/Plasebo  oral yolla verildi. Maksimum oksijen alımını (VO2max) belirlemek için 
koşu bandında maksimum egzersiz testi yapıldı. Protokol, yaşa göre tahmin edilen maksimum 
kalp hızının %70-80'ine karşılık gelen bir hızda 6 dakikalık bir yatay yürüyüş ısınmasını ve 
ardından tükenene kadar her 2 dakikada bir %2,5'lik derece artışlarını içeriyordu. Aşağıdaki 
kriterlerden en az ikisi sağlandığında pik oksijen tüketiminin (VO2peak) maksimum oksijen 
tüketimini temsil ettiği kabul edildi.

a) yaşa göre tahmin edilen maksimum kalp hızına (220-yaş) ulaşma ( ± 10 atım/dakika); 
ve

b) Borg Algılanan Egzersiz Oranı ölçeğinde en az 18'lik bir algılanan efor derecesi. 
Katılımcılar azami çabayı göstermeleri için şiddetle teşvik edildi. Kalp hızı (HR) için 
maksimum değere testin sonunda (HRmax) ulaşılmıştır. Başlangıç antrenman yüklerini 
belirlemek için submaksimal kuvvet protokolü uygulandı. 1 maksimum tekrarda (RM) 
antrenmanın gücünü tahmin etmek için dolaylı bir yöntem kullanıldı. Antrenman programı 2 
haftalık süre boyunca İnterval ve Kuvvet antrenmanları birleştirilerek uygulandı.  Sporcuların 
seçim prosedüründen sonra bir adaptasyon eğitimi periyodu gerçekleştirildi. Sporcular, günde 
60-75 dakika süren, haftada altı seans olmak üzere 2 hafta boyunca egzersiz antrenmanına dahil 
edildiler. Her seans üç bileşene ayrıldı: 

20–25 dk HIIT egzersizi, 35 40dk kuvvet egzersizi (yapılan egzersizler: bench press, 
leg press, high pulley kürek, askeri pres, kuadriseps uzantıları ve leg curl) ve 10 
dakikalık germe egzersizi.

- HIIT bileşeni, anaerobik eşiğin (%90 VO2max) üzerinde yüksek yoğunlukta 2 
dakikalık 7 periyoda bölünmüş ve aerobik eşik (%70 VO2max) içinde orta 
yoğunlukta 1 dakikalık 6 periyot ile serpiştirilmiştir. Tüm egzersiz seansları bir 
Polar kalp atış hızı monitörü (RS300X) ile yapıldı.

- Kuvvet egzersizleri, 1RM'nin %70-80'inde 10 tekrardan oluşan 3 setten oluşuyordu. 
Fiziksel egzersiz antrenmanının etkilerini garanti etmek için sıkılığın %75'inden 
fazlası zorunluydu.

Kan örneği toplama Her denekten başlangıçta (08:30 ile 10:00 saatleri arasında oruç 
sırasında) ve ayrıca fiziksel egzersiz eğitiminden önce, hemen sonra ve 24 saat sonra kan 
örnekleri (10 mL) alındı.. Hastane laboratuvarlarında gerçekleştirilen biyokimyasal 
parametreler arasında glukoz, kreatinin, üre, ürik asit, trigliseritler, toplam kolesterol, toplam 
proteinler, transferrin, pre albümin ve albümin yer aldı. İki haftalık çalışmadan sonra Melatonin 
ile tedavi edilen grupta Plazma Melatonin seviyelerinde artış görülürken DNA hasarı Kontrol 
grubuna göre azaldı. Bu çalışmaya göre yüksek yoğunluklu egzersizin oksidatif stres ve DNA 
hasarı ürettiği ve melatonin ile uygun bir takviyenin yararlı etkilere sahip olabileceği, böylece 
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antioksidan durumu iyileştirebileceği ve yorucu egzersizden kaynaklanan DNA hasarını 
önleyebileceği sonucuna işaret etmektedir. (23)

Mohamed Amine Farjallah ve ark., yoğun bir antrenman programı sonrasında melatonin 
takviyesini, tekrarlanan sprint performansından(RSA) ve biyokimyasal tepkilerden (Oksidatif 
stres, hücresel hasar) toparlanma üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Bu 
amaçla Yirmi futbolcu, gece melatonin (n = 10) veya plasebo (n = 10) alımıyla ilişkili altı 
günlük yoğun bir antrenman programından(TC) önce ve sonra bir RSA testi yaptı. TC'den önce 
ve sonra; istirahat ve RSA testi sonrası kan örnekleri alındı. Plasebo ile karşılaştırıldığında, 
melatonin alımı istirahat oksidatif stres belirteçlerini (yani ileri oksidasyon protein ürünleri), 
lökositozu (yani beyaz kan hücrelerini (WBC), nötrofilleri (NE)) ve hücresel hasarın 
biyobelirteçlerini (yani kreatin kinaz (CK)) azalttı. Ayrıca egzersiz sonrası lökosit tozu (yani 
WBC, NE, lenfositler (LY), monositler (MO)) ve hücresel hasarın biyolojik belirteçlerini (yani 
CK, aspartat aminotransferaz (ASAT), alanin aminotransferaz (ALAT)) azalttı ve aktiviteyi 
artırdı.  Ayrıca plaseboya kıyasla melatonin, TC sonrası RSA testi sırasında en iyi ve toplam 
sürenin bozulmasını azalttı. Sonuç olarak, yoğun bir TC sırasında gece melatonin takviyesi, 
oksidatif stresi, lökositozu ve hücresel hasarı hafifletti ve futbolcuda RSA performansının 
iyileşmesini sağladı.(24)

TARTIŞMA

Bu çalışma ile sporcularda aşırı yüklenmelere bağlı olarak Kas hasarı ve oksidatif stresin 
iyileştirilmesinde Melatonin alımının etkilerinin incelenmesi için yapılan çalışmaların 
sistematik bir şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır. Melatonin güçlü bir antioksidan 
olmasından dolayı, serbest radikallerin olumsuz etkilerini iyileştirmektedir. Bu amaçla 
incelenen çalışmalardan elde edilen sonuçlara bakıldığında melatonin tedavisinin oksidatif 
stresi tersine çevirdiği, savunmayı ve lipid metabolizmasını iyileştirildiği görüldü.

Birçok araştırma, Kas egzersizinin reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimini arttırdığı 
ve iskelet kasları dahil olmak üzere çok sayıda dokuda oksidatif strese neden olduğu gerçeğini 
doğruladı. (25). Araştırmaya dahil ettiğimiz çalışmalarda da bu gerçeğe uygun olarak yoğun 
egzersiz programları ile kontrol gruplarında serbest radikallerin etkileri gözlemlenmiştir. 
Oksidatif stres ve melatolin ilişkisi açısından baktığımızda ise, melatolinin takviyesi yapılan 
gruplarda; Toplam Antioksidan seviyesinde artış, kas hasarına karışı koruma ve oksidatif 
stresin azaldığı görülmektedir.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda Antioksidan takviyesinin oksidatif stresi ve kas 
hasarını azalttığı görülmektedir. Örnek olarak; Yorucu egzersiz sırasındaki kas hasarının 
şiddetlenmesi oksidatif stresin ve uyarılan iltihaplanmanın bir sonucuysa, bu bileşenleri azaltan 
maddelerin uygulanması kas hasarını azaltarak, sağlık açısından faydalı olacaktır. Bilinen 
antioksidan ve antienflamatuar etkileri nedeniyle bu test için uygun maddenin melatonin 
olduğunu düşündük. (17). Bununla birlikte; akut spor antrenmanlarının tüm oyuncularda 
plazma lipid peroksidasyon ürünlerini (MDA) arttırdığını bununda akut spor egzersizinin 
oksidatif stresi indüklediğini, ancak melatonin ile tedavi edilen oyuncuların, tedavi edilmeyen 
oyunculara göre daha düşük MDA değerine sahip olduğunu gösterdi. (18) Yapılan 
çalışmalardan da anlaşılacağı üzere, yorucu egzersizlerin sporcularda oluşturduğu oksidatif 
stresin iyileştirilmesinde Melatonin takviyesine ihtiyaç duyulmaktadır.
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Aerobik ve Anaerobik Egzersizde Oksidatif Stres

Egzersiz tipinin oksidatif stres yanıtı üzerindeki etkisi halen tartışılmaktadır. Gerçekten 
de, aerobik egzersizi takiben bazı yazarlar oksidatif stres yanıtında önemli bir artış bulmuşlardır 
[27,28,29], diğer çalışmalar ise MDA düzeylerinde egzersiz öncesi ve sonrası arasında hiçbir 
değişiklik olmadığını bildirmiştir [32-33]. Benzer şekilde, kombine (anaerobik ve aerobik) 
[27,28,30,31] veya anaerobik [27] egzersiz sırasında, egzersiz öncesi önemli bir MDA artışı 
[27,28,30,31] veya hiçbir artışın olmadığı görüldü [34]. Sonuçlar arasındaki tutarsızlık, lipid 
peroksidasyon ürünlerini değerlendirmek için kullanılan tahlillerin çeşitliliği ve/veya iyi 
eğitimli deneklerin oksidatif saldırılara karşı daha fazla güçlendirilmiş savunmaya sahip olduğu 
katılımcıların eğitim düzeyi gibi metodolojik konulara atfedilebilir. (36)

Mevcut sonuçlar, fiziksel egzersizin (yani, aerobik, anaerobik veya kombine - anaerobik 
ve aerobik) oksidatif stresle sonuçlanan bir durum olduğu gerçeğini doğrulamaktadır 
[27,28,30,31,32] ve özellikle aerobik ve anaerobik egzersizlerin indüklediğini öne sürmektedir.
Bu bulgular, aerobik egzersizin anaerobik egzersize göre pro-oksidanlarda daha fazla artışa 
neden olduğunu gösteren, antrenmanlı deneklerdeki önceki bulgularla tutarlıdır, bu da oksidatif 
stres tepkilerinin egzersiz moduna (yani yoğunluk ve süreye) bağlı olduğunu düşündürür [28].

SONUÇ

Melatonin alımının Kas hasarı, Oksidatif stres ve DNA da oluşabilecek hasarları 
onarmadaki etkisi de yapılan çalışmalarda net bir şekilde ortaya koyulmuştur. Melatoninin
serbest radikaller ile savaşan bir antioksidan olmasından oksidatif stres modülasyonu yoluyla 
kas hasarını azalttığı ve yüksek yoğunluklu egzersiz yapan sporcularda melatonin takviyesi 
tedavileri için bir temel oluşturduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra makale taramalarına 
bakılarak, özellikle Oksidatif stresin melatonin takviyesi ile azaltılmasının aerobik ve anaerobik 
performanslar üzerindeki etkisinin karşılaştırılması için birçok çalışmaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ayrıca, çalışmamızda Oksidatif stresin ve belirteçlerinin iyileştirilmesinde 
Melatoninin alımı üzerinde durulmuş olsa da diğer antioksidanların etkilerini içeren kapsamlı 
bir sistematik derlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.
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ÖZET

Hemşirelik eğitiminde öğrencilere gerekli bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışların 
kazandırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin klinik performanslarının 
değerlendirilerek, öğrenme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi önemlidir. Bu 
araştımanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin klinik performanslarına ilişkin özyeterliklerinin 
belirlenmesidir. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte gerçekleştirilen bu araştırmanın örneklemini 
Türkiye’de bir vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi ile sağlık bilimleri 
yüksekokulunda öğrenim gören 262 hemşirelik öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri 
“Bireysel Özellikler Formu” ve “Klinik Performansta Özyeterlik Ölçeği” kullanılarak 
toplanmıştır. Sürekli veriler ortalama ve standart sapma, kategorik veriler ise sayı ve yüzde (%) 
olarak verilmiş olup, verilerin normal dağılıma uygunluğunun araştırılmasında Kolmogrov 
Smirnov testi kullanılmıştır. Grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis 
testi uygulanmıştır. Çalışmada, öğrencilerin yaş ortalaması 21.29±1.63 olmakla birlikte büyük 
çoğunluğu (%84.7) kadınlardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin Klinik 
Performansta Öz Yeterlik Ölçeği toplam puan ortalamaları 80.14 ± 11.96 olup, ölçeğin alt 
boyutları olan veri toplamada 80.56±11.34, tanılama ve planlamada 77.19±13.97, uygulamada 
82.45±12.84 ve değerlendirmede 79.84±14.20 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin Klinik 
Performansta Öz Yeterlik Ölçeği toplam puan ortalamaları ile cinsiyetleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark olmadığı (p>0.05), ancak sınıf düzeyi, mezun olunan lise, hemşirelik 
mesleğini isteyerek seçme ve klinik uygulamada hemşirelik sürecini kullanma durumu arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca öğrencilerin akademik 
not ortalaması ile Klinik Performansta Öz Yeterlik Ölçeği puan ortalamaları arasında 
istatistiksel açıdan ilişki bulunmamıştır. Sonuç olarak; hemşirelik öğrencilerinin klinik 
performansta öz yeterlik düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu, sınıf düzeylerinin arttıkça 
klinik performansta öz yeterlik düzeylerinin de arttığı görülmüştür. Bununla birlikte 
öğrencilerin klinik performansta özyeterliklerinin mezun olunan lise türü, hemşirelik mesleğini 
isteyerek seçme ve klinik uygulamada hemşirelik sürecini kullanma durumu gibi birçok 
faktörden etkilendiği söylenebilir. 
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Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, öğrenci, klinik yeterlilik, öz yeterlik.

GİRİŞ

Hemşirelik, temelleri teorik ve uygulamalı eğitime dayanan profesyonel bir meslektir. 
Hemşirelik eğitiminin amacı, öğrenciye zihinsel, duyusal ve devinimsel boyutta temel bilgi, 
beceri ve tutumları kazandırmaktır (1). Hemşirelik eğitiminin vazgeçilmez ve esas unsuru olan 
klinik öğretim mesleğe dair bilinç geliştirme sürecidir (2). Klinik öğretim, öğrenciye, yaparak 
öğrenme ve teorik bilgisini uygulamaya aktarma imkânı veren, öğrencinin mesleki kimlik 
kazandığı bir süreçtir (3). Bu açıdan, klinik hemşirelik uygulaması teorik kadar önemlidir.

Hemşirelik eğitimi, öğrencilere gerekli bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışların 
kazandırılmasını ve yenilikçi uygulamaların kullanılmasını amaçlamaktadır (3). Öğrencilerin 
klinik uygulama öncesi bilgi ve beceri niteliğinin arttırılması, klinik uygulamada rollerini 
yerine getirmede yeterliliğinin arttırılması açısından oldukça önemlidir. Hemşirelik eğitiminin 
amacı, hemşirelik rollerini yerine getirmek için gerekli bilgi, beceri ve değerleri öğretmek, 
geliştirmek ve mükemmelleştirmektir (4).

Öğrencilerin klinik uygulama süresince değerlendirilmeleri klinik uygulamalardaki 
yeterliliklerine dair karar verme sürecini oluşturur. Öğrencilerin klinik performanslarının 
değerlendirilmesi hemşirelik eğitimi boyunca öğrenme hedeflerine ulaşılma düzeyinin
etkilenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bunu belirlemenin en iyi yollarından birisi öz-yeterlik 
durumlarının değerlendirilmesidir. Öğrencilerin klinik öz-yeterlik düzeylerinin belirlenmesi, 
öğrencilerin klinik performanslarının ölçülebilir olmasını sağlayabilir. Klinik deneyime dair 
yapılan araştırmalarda, öğrencilerin klinik uygulamayla ilgili algı ve düşünceleriyle, öz yeterlik 
algılarının değerlendirilmesinin, klinik öğretime yönelik hemşirelik eğitiminde izlenen 
stratejilerin etkinliğinin değerlendirilerek, efektif klinik öğretim stratejilerinin geliştirilmesine 
katkı sağlayacağı belirtilmektedir (9). Bu noktada klinik performansları konusunda öğrencilerin 
öz-yeterlik algılarının belirlenmesi, kuramsal bilginin öğrenciler tarafından uygulamaya 
aktarılma durumunun belirlenmesinde etkili olacaktır. Bu nedenle öğrencilerin klinik 
performanslarına ilişkin öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 
Uluslararası literatür incelendiğinde hemşirelik öğrencilerinin öz yeterlik düzeylerini ve öz
yeterliğin çeşitli faktörlerle ilişkisini inceleyen çalışmalar bulunmakla birlikte (10-21), sınırlı 
sayıda çalışma öğrencilerin klinik öz yeterliklerini ve bunun diğer faktörlerle ilişkisi 
incelenmiştir (22-25). Abdal ve arkadaşlarının (2015) çalışmalarında öğrencilerin öz
yeterliklerinin orta düzeyde olduğu bulunmuş; Mohamadirizi ve arkadaşlarının (2015) 
çalışmalarında da hemşirelik %50'sinin ve ebelik öğrencilerinin %37.4'ünün klinik yeterliliğe
ve klinik öz-yeterliğe sahip olduğu, hemşirelik ve ebelik son sınıf öğrencilerinin “klinik öz-
yeterliği” ile “klinik yeterliliği” arasında bir ilişki olduğu ifade edilmiştir (23,24). 
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Ülkemizde konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin öz-etkililik ve yeterlik 
düzeylerinin belirlendiği herhangi bir çalışmanın mevcut olmadığı (2,26-31) görülmektedir. Bu 
araştırma, hemşirelik öğrencilerinin klinik performanslarına ilişkin öz-yeterliklerinin 
belirlenmesi amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Amacı: Bu araştırma; hemşirelik öğrencilerinin klinik performansta öz 
yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Araştırmanın evreni ve Örneklemi: Bu araştırma; tanımlayıcı tipte kesitsel bir çalışma olarak 
planlanmıştır. Araştırma, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümünde öğrenim gören ve klinik uygulamaya katılan 2,3 ve 4. sınıf öğrencileri ile 
yürütüldü. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip evrenin tamamına ulaşılması 
planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul eden ve dahil edilme 
kriterlerine uyan 262 hemşirelik öğrencisi oluşturdu.

Veri Toplama Araçları: Araştırma verileri; “Bireysel Özellikler Formu” ve “Klinik 
Performansta Öz Yeterlik Ölçeği” ile toplanıldı.

Klinik Performansta Öz-Yeterlik Ölçeği: Hemşirelik öğrencilerinin klinik performansları 
hakkındaki öz-yeterlik algılarının belirlenmesi amacıyla, 2009 yılında Cheraghi ve arkadaşları 
(2009) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Pozam ve 
Zaybak (2016) tarafından yapılmıştır. Toplam 37 maddeden oluşan ölçeğin "Veri toplama" 
"Tanılama ve planlama" "Uygulama" ve "Değerlendirme" olmak üzere 4 faktör (alt 
boyut)’den oluşmaktadır. Ölçek toplam ve alt boyut puan ortalamaları, madde puan ortalaması 
alınarak değerlendirilmektedir. Ölçekten alınan puan ortalamasının yüksek olması, klinik 
performansta öz-yeterliğin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin toplam Cronbach alfa 
katsayısı 0.98 olarak bulunmuştur (Pozam ve Zaybak 2016).

Araştırmanın Uygulama Aşaması: Araştırmanın yürütülebilmesi için öncelikle araştırmanın 
veri toplama aşamasında kullanılan ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapan 
yazardan, araştırmanın yapıldığı üniversitenin etik kurulundan ve araştırmaya katılan 
öğrencilerden gerekli yasal izinler alındı. İzinler alındıktan sonra öğrencilere uygulama 
öncesinde çevrimiçi olarak araştırma sürecine dair bilgilendirme yapıldı. Dahil edilme 
kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler tarafından bilgilendirilmiş 
gönüllü olur formu ve ardından google forms aracılığı ile hazırlanan veri toplama araçları 
doldurulduktan sonra araştırma süreci tamamlandı.

Verilerin Analizi: Araştırma verilerinin değerlendirilmesi, Statistical Package For Social 
Science (SPSS) 22.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Verilerin analizinde; Sürekli veriler 
ortalama ve standart sapma, kategorik veriler ise sayı ve yüzde (%) olarak verilmiş olup,
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verilerin normal dağılıma uygunluğunun araştırılmasında Kolmogrov Smirnov testi
kullanılmıştır. Grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi 
uygulanmıştır. 

BULGULAR

Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri Tablo 1'de gösterilmektedir. Araştırmaya katılan öğrenciler 18-
33 yaş aralığında olup, yaş ortalaması 21.29±1.63'dür. Öğrencilerin %84.7'si kadın, %34'ü 2. 
sınıf, %34'ü 3. sınıf ve %32.1'i 4. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %95.8'i hemşirelik sürecinin 
kullanılması gerektiğini düşünürken, öğrencilere hemşirelik sürecinde zorlandıkları aşama 
sorulduğunda ise %45.8'inin tanılama aşamasında zorlandıkları belirlenmiştir.

Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri

Değişkenler n %
Yaş (ort.) 21.29±1.63(18-33)
Cinsiyet Kadın 222 84.7

Erkek 40 15.3
Sınıf 2. sınıf 89 34.0

3. sınıf 89 34.0
4. sınıf 84 32.1

Mezun olunan lise Fen/Anadolu Lisesi 157 59.9
Sağlık Meslek Lisesi 52 19.8
Diğer (İmam Hatip, Mesleki 
ve Teknik Lise, Düz lise)

53 20.2

Hemşirelik Mesleğini 
isteyerek seçme durumu 

Evet 221 84.4
Hayır 41 15.6

Klinikte hemşirelik 
sürecini kullanma 
durumu

Evet 246 93.9
Hayır 16 6.1

Hemşirelik sürecinin 
kullanılması gerektiğini 
düşünme

Evet 251 95.8
Hayır 11 4.2

Hemşirelik sürecinde 
zorlandığı aşama

Veri toplama 57 21.8
Tanılama 120 45.8
Planlama 95 36.3
Uygulama 76 29.0
Değerlendirme 32 12.2
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Öğrencilerin klinik performansta öz yeterlilik ölçeğinden almış oldukları toplam ölçek ve alt 
boyutları Tablo 2'de gösterilmektedir. Buna göre araştırma kapsamına alınan öğrencilerin klinik 
performansta öz yeterlilik ölçek madde puan ortalamaları toplam ölçekte 80.14±11.96, veri 
toplamada 80.56±11.34, tanılama ve planlamada 77.19±13.97, uygulamada 82.45±12.84 ve 
değerlendirmede 79.84±14.20 olarak bulunmuştur.

Tablo 2. Öğrencilerin KPÖYÖ Toplam Ölçek ve Alt Boyut Puanlarının Dağılımı (n=262)

Ölçek Boyutları Min. Max. Ortalama±SS

Veri toplama 35.0 100.00 80.56±11.34

Tanılama ve Planlama 30.00 100.00 77.19±13.97

Uygulama 33.0 100.00 82.45±12.84

Değerlendirme 23.33 100.00 79.84±14.20

KPÖYÖ Toplam 33.51 100.00 80.14±11.96

Öğrencilerin tanıtıcı özelliklerinin klinik performansta öz yeterlilik ölçek puanları ile 
karşılaştırılması Tablo 3'te gösterilmektedir. Buna göre; öğrencilerin cinsiyetine göre klinik 
performansta öz yeterlilik ölçeğinden aldıkları toplam ölçek ve alt boyut puanları 
değerlendirildiğinde, toplam ölçek ve alt boyutların puan ortancaları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin sınıflarına göre klinik performansta öz 
yeterlilik ölçek puanları ile karşılaştırılması değerlendirildiğinde; 2. sınıf öğrencilerinin 
ortalaması 102.61 iken 3.sınıfın 130.88 ve 4.sınıfın 162.77 olduğu tespit edilirken sınıf 
düzeyine göre puan ortancaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 
Öğrencilerin mezun olunan lise türlerine göre klinik performansta öz yeterlilik ölçek puanları 
ile karşılaştırılması değerlendirildiğinde; sağlık meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin puan 
ortalamalarının diğer lise türlerine oranla daha yüksek olduğu belirlenirken mezun olunan lise 
türüne göre puan ortancaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 
Öğrencilerin hemşirelik mesleğini isteyerek seçme durumunun klinik performansta öz yeterlilik 
ölçek puanları ile karşılaştırılması incelendiğinde; öğrencilerden mesleği isteyerek tercih 
edenlerin isteyerek tercih etmeyenlere oranla puan ortalamalarının daha yüksek olduğu 
belirlenirken hemşirelik mesleğini isteyerek tercih etme durumuna göre puan ortancaları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğrencilerin klinikte hemşirelik 
sürecini kullanma durumunun klinik performansta öz yeterlilik ölçek puanları ile 
karşılaştırılması incelendiğinde; öğrencilerden klinikte hemşirelik sürecini kullananların 
hemşirelik sürecini kullanmayanlara oranla puan ortalamalarının daha yüksek olduğu 
belirlenirken klinikte hemşirelik sğrecini tercih etme durumuna göre puan ortancaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.
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Tablo 3. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerinin Klinik Performansta Öz Yeterlilik Ölçek 
Puanları ile Karşılaştırılması (n=262)

Değişkenler Sıra 
ortalaması

Test değeri P değeri

Cinsiyet Kadın 133.17 4070.0* 0.402
Erkek 122.25

Sınıf 2. sınıf 102.61 27.247** 0.00
3. sınıf 130.88
4. sınıf 162.77

Mezun olunan lise Fen/Anadolu Lisesi 125.03 9.544** 0.008
Sağlık Meslek Lisesi 160.48
Diğer (İmam Hatip, 
Mesleki ve Teknik 
Lise, Düz lise)

122.25

Hemşirelik Mesleğini 
isteyerek seçme durumu 

Evet 136.87 3343.5* 0.008
Hayır 102.55

Klinikte hemşirelik sürecini 
kullanma durumu

Evet 134.02 1348.5* 0.035
Hayır 92.78

*Mann-Whitney U testi
**Kruskal Wallis testi 

Not: Öğrencilerin akademik başarı ortalamaları ile klinik performansta öz yeterlilik toplam 
puanları arasında ilişki bulunmamıştır (Sperman korelasyon testi yapılmıştır. p= 0.412)
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Hemşirelik öğrencilerinin klinik performansta öz-yeterliklerinin belirlenmesini amaçlayan bu 
çalışmada cinsiyet, sınıf, akademik not ortalaması gibi değişkenler ile öğrencilerin klinik 
performansta öz yeterlilik ölçeğinden almış oldukları puanlar incelenmiştir. Çalışmamızdan 
elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin çoğunluğunun klinik öz-yeterlikte kendilerini 
yeterli buldukları söylenebilir. Bu doğrultuda öğrencilerin klinik performansta öz-yeterlik 
algılarının da yüksek olduğu söylenebilir. Ülkemizde klinik performansla ilgili öz yeterlik 
çalışmalarına rastlanamamakla birlikte öğrencilerinin “genel öz yeterlik” lerini değerlendiren 
çalışmaların olduğu görülmektedir. Bu çalışmalardan; Bilgiç, Temel ve Çelikkalp’in (2017) ve 
Dikmen ve arkadaşlarının (2016) hemşirelik öğrencileriyle; Doğan ve Ayaz’ın da (2015) 
hemşireler ile gerçekleştirdikleri çalışmalarda, öz yeterlilik seviyeleri orta düzeyde bulunurken, 
Karadağ ve arkadaşları (2011) ile Karabacak ve arkadaşlarının (2013) hemşirelik öğrencileriyle 
yaptıkları çalışmalardaysa öğrencilerin öz yeterliliklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir 
(2,26,27,30,33). Çetinkaya ve arkadaşları (2014) sosyal destek algılarının öz-etkililik-yeterlik 
düzeyleriyle ilişkisini inceledikleri çalışmalarında; Göger ve Çevirme (2019) hemşirelik 
öğrencileriyle öz yeterlik düzeyinin eğitim stresi üzerindeki etkisini belirlemek için yaptıkları 
çalışmada katılımcıların öz yeterlik düzeylerini ortalamanın üzerinde bulmuşlardır (31,34). 
Abdal ve arkadaşlarının (2015) son sınıf hemşirelik öğrencilerinin klinik öz yeterliklerini 
inceledikleri çalışmalarında öğrencilerin öz yeterliklerinin orta düzeyde olduğu; Mohamadirizi 
ve arkadaşlarının (2015) çalışmalarında da hemşirelik öğrencilerinin %50'sinin ve ebelik 
öğrencilerinin %37.4'ünün klinik öz-yeterliklerinin iyi olduğu belirtilmiştir (23,24). 

Öğrencilerin, ölçek alt boyut puan ortalamaları ortalamanın üstünde olup, öğrenciler en düşük
puanı tanılama ve değerlendirme alt boyutunda alırken, en yüksek puan ise uygulama alt 
boyutundan elde edilmiştir. Literatür incelendiğinde Yılmaz ve arkadaşları (2015) yaptıkları 
çalışmada öğrencilerin en çok veri toplama ve tanılama aşamasında sorun yaşarken en az zorluk 
çektikleri aşamanın planlama olduğunu, Uysal ve arkadaşları (2016) hemşirelik öğrencilerinin 
bakım planı yaparken en çok zorlandıkları alanın hemşirelik tanısını belirlemek olduğunu,
öğrencilerin veri toplama, hemşirelik tanılarını belirleyebilme, planlama ve değerlendirme 
adımlarını istenilen düzeyde yapamadıklarını belirtmişlerdir (35,36). Bizim çalışmamızda da 
öğrencilerin tanılama ve planlama ile değerlendirme alt boyutlarından aldıkları puanın veri 
toplama ve uygulama alt boyutlarından daha düşük olduğu görülmüştür. Bu durumun, 
öğrencilerin hemşirelik sürecini bütün basamaklarını ile bir bütün olarak kavrayamamaları ile 
ilgili olabileceği düşünülmekle birlikte, klinik uygulamalarda hasta bakımında veri toplama ve 
hemşirelik girişimlerinin uygulaması basamaklarını daha fazla deneyimledikleri varsayımı da 
göz ardı edilmemelidir. Aynı zamanda klinik uygulamalar sırasında özelliklede hasta 
sirkülasyonunun sık olduğu kliniklerde öğrencilerin hemşirelik sürecinde bakımını 
planladıkları hasta ile hastanın sağlık durumundaki değişiklikleri gözlemleyebilecek kadar 
vakit geçirememeleri nedeniyle değerlendirme boyutu puanları daha düşük olabilir. 
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Sonuç olarak; hemşirelik öğrencilerinin klinik performansta öz yeterlik düzeylerinin 
ortalamanın üzerinde olduğu, sınıf düzeylerinin arttıkça klinik performansta öz yeterlik 
düzeylerinin de arttığı görülmüştür. Bununla birlikte öğrencilerin klinik performansta 
özyeterliklerinin mezun olunan lise türü, hemşirelik mesleğini isteyerek seçme ve klinik 
uygulamada hemşirelik sürecini kullanma durumu gibi birçok faktörden etkilendiği 
söylenebilir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; öğrencilerde hemşirelik süreci uygulama 
becerisini geliştirmek için, hemşirelik müfredat programlarında, hemşirelik sürecine ayrılan 
sürenin artırılması, sorunun çözümünde, hemşirelik sürecinin birbirini izleyen ve birbirleriyle 
bağlantılı olan aşamalarının, iyi bir şekilde kavranmasının önemli olduğu vurgulanarak, klinik 
uygulamalar sırasında öğrencilerin hemşirelik süreci deneyimlerini arttırmalarının sağlanması 
ve kliniklerde öğrencilere rol model olan örnek hemşirelerin hemşirelik bakımını hemşirelik 
süreci doğrultusunda gerçekleştirmelerinin yaygınlaştırılması önerilebilir. 
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ABSTRACT

Technology in fashion emerges as a different factor in globalizing competition. Especially during 
the pandemic process, technology and digitalization have become important for many sectors. 
Fashion is one of these sectors. Digitalization is not a new situation in the field of fashion, but 
this process is progressing very slowly for our country. With the effect of the pandemic process, 
the digitalization of the fashion industry in our country has accelerated. It has many contributions 
to the fashion industry, such as digital fashion shows, artificial intelligence technologies' 
contributions to internet shopping, and virtual trial programs.

A proportional understanding of the relationship between digital technology and fashion design 
is essential to examining developments, transformation and socio-cultural surprises in the coming 
years. Therefore, the aim of this research is to reveal the changes and effects of digitalization on 
fashion collections. For this purpose, interviews were held with Turkish fashion designers on 
digitalization. In the research, semi-structured interview technique was used as a data collection 
tool. As a result of the interviews, it was concluded that digitalization has an accelerating effect 
on fashion collections and provides advantages in reaching more people.

Keywords: Digitization, Virtual Reality, Fashion collections, 3D

INTRODUCTION

The existence of science and technology in human life continues with different developments 
every day. Today, science and technology have started to be mentioned almost together, acted in 
cooperation, and it has been seen that human life has become easier and even one of the 
indispensable parts with this cooperation.

The environmental changes of the 21st century have accelerated with the development of digital 
technology and the spread of the digital environment. Companies that renew their business 
processes using digital networks are expected to offer better products and services to the 
consumers of the digital world of the future.
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Digitization has been heralded as the fourth industrial revolution (Schmidt and Cohen, 2013; 
Andersson and Lozano, 2021). However, as with previous industrial revolutions, its long-term 
effects and lasting effects are not fully known.

Figure 1. Conceptual Framework (Hijazi and Strannhage, 2016: 16)

Along with the digitization of business processes and the development of an information system, 
the construction of a stable information system is also necessary for the fashion industry. At this 
point, certain reforms need to be made.

Previous case studies show that the digitization of the fashion industry can be an important tool
to reform the fashion business structure for competitive advantage. Also, for the digitization of 
the fashion industry, it is important to understand the value of taking advantage of the 
technological advantages of computer-related technologies, computers and digitization following 
developments in formation thermology (IT). The domestic fashion industry, which is affected by 
the digital environment, is experiencing changes in its systems and strategies such as automation, 
informatics, B2B and B2C with increasing interest (Lee and Kim, 2001: 124).

It is about the dominance of digital technology in fashion design and a deep leap on the values 
of individuals in contemporary society (Padhi, 2018: 9). Avelar (2012) states that technologies 
can help designers and businesses differentiate. This situation is classified in figure 2.
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Figure 2. Digitalization: Benefits and Challenges (Rao, Vihari, Jabeen, 2021: 331)

Although digitalization has many negative or challenging aspects, it opens its doors to most 
sectors. Digitalization, which presents a limitless world to people, is rapidly taking its place in 
our lives, especially with robots and items with artificial intelligence, and continues to
consolidate its place with different versions by evolving. In the unlimited world of digitalization, 
the fashion industry has also taken its place rapidly. In the fashion sector, the digital world is 
actively involved in the field of trade, visual presentations and promotions. In the following 
processes, applications have been developed that allow us to try and buy products without going 
to any store.

While fashion continues to have the power of digitalization with sure steps with artificial 
intelligence technology and avatars, it has also started to take its place in our lives with digital 
clothes (Marr, 2021; Kahraman, …). However, business activities in the high-end fashion space 
have started to find virtual solutions to sustain operations by new technology platforms helping 
to improve customer's access to the fashion brand (Minh and Ngan, 2021).

Two names appear in the fashion industry, especially when it comes to digital fashion. Atacac 
and The Fabricant are known as pioneers in bringing the fashion industry to the digital world 
with artificial intelligence and 3D technology (Särmakari, 2020). Then, we encounter the 
situation of presenting the clothes designed in digital environments to people in the same 
environment. This shows that the fashion industry has adapted to the digital world more 
comprehensively.

In the fashion sector, there are certain but variable stages of preparing a collection. The collection 
preparation process is a challenging process before and after the collection in many respects. 

Digitalization

Benefits Challenges

• Imperative for business 
survival

• Seamless customer 
experience

• Increased productivity
• Responsive supply chains
• Data analytics and 

customer personalization
• Enabler – Multiple 

optimization tools like 
AL, ML and DC 
automation

• Change management & 
transformation failure

• Employee uncertainty
• Data integrity across 

multiple systems
• Burden of legacy systems
• Culture change
• Security – Internal         & 

customer facing
• Project execution failure
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When digitalization enters into this process, especially the financial burden varies. In fact, digital 
fashion is considered to have less financial burden. However, it is possible to talk about 
variability in the number of people addressed and more efficient processes. At this point, since 
the development of digital technology and the flow of information are very fast, fashion 
companies should actively follow digitalization for the development of the sector and 
competitive advantage and should be done at the level of corporate strategies based on 
developing environmental understanding.

This study primarily focuses on the digitalization process in the fashion industry and 
demonstrates and examines the meaning of the digitalization of the fashion industry. Secondly, 
it analyzes how fashion collections have been shaped by the digitalization process and how 
fashion designers have followed at this point. For this purpose, an interview was held with 
fashion designers in the Turkish fashion industry, and comments were made by obtaining 
information about fashion collections and digitalization processes.

METHOD

Problem and Purpose of the Research

Today, in the light of technological developments, digitalization processes in the fashion industry 
are progressing rapidly. There are many luxury consumer brands that have fully adapted to the 
digital transformation in the fashion industry around the world. In this context, the main problem 
of the research is what Turkish fashion designers have done for digital transformation and how 
they are progressing in the current process. In this study; It is aimed to reveal how fashion 
designers in Turkey follow the digital transformation process and how they experience changes 
in the collection preparation process.

Research Method

A literature review was conducted for this research, which deals with the digitalization and 
fashion collections process of Turkish fashion designers. As a result of the scanning, previous 
studies were examined. As a data collection tool, data were obtained from Turkish fashion 
designers with a semi-structured interview form. The digitalization process in fashion collections 
has been tried to be emphasized with the data obtained through researches and interviews with 
fashion designers.

DIGITALIZATION PROCESS IN COLLECTIONS OF TURKISH FASHION 
DESIGNERS

Sectors in today's technology age need to adapt to technological innovations in order to take their 
place in all new and digital processes and to survive. The fashion industry, which is one of these 
sectors, draws attention with its structure that adapts to the newest. Therefore, the fashion 
industry has taken a step and adapted to the digitalization process immediately. Especially many 
of the luxury fashion brands around the world have been involved in the digital process from the 
very beginning and have been making digital production and digital presentation for many years. 
When we look at some luxury fashion brands around the world (Burberry, Gucci, Saint Laurent, 
Louis Vuitton etc.), it is seen that they make a fast entry as long as we can call it digital 
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production, and they use digitality in the best way, both as trade, production and presentation, 
accompanied by some applications. At this point, Burberry, one of the luxury fashion brands, has 
been at the forefront of the brands that have kept up with the digitalization process since the 
emergence of digitalization.

We can say that digitalization, which we see frequently applied in luxury fashion brands around 
the world, took place later in Turkey and first took place in 2015 with the digital fashion show 
of fashion designer Arzu Kaprol (Photo 1). The hologram show in this fashion show is seen as 
the beginning of digitality. The presence of smart clothes in the fashion show also symbolizes 
another dimension in digitality (Anonymous, 2015). In addition, there are fashion shows that you 
can see everywhere while watching the screen, and fashion shows that can be watched with 3D 
glasses, defined as 360 VR. In fact, 3D is not very new in these processes, but it is considered 
new in the fashion industry (Kaya, 2021: 205). 3D, which remains up-to-date, continues to add 
differences to the fashion world by improving itself.

Photo 1. Arzu Kaprol, Digital Couture, 2016-Winter
Source: https://medyamerkezi.vodafone.com.tr/basin-bultenleri/vodafone-ve-arzu-kaprol-vodafone (05/02/2022)

After the first applications in Turkey, it is seen that many designers strengthen their digital 
infrastructure at the point of digitalization and take part in this process with very good examples. 
The sector is seen in the foreground not only with the introduction of collections in the digital 
environment, but also with more technological presentation techniques.

Particularly, the pandemic process, in which the whole world has been involved for about two 
years, has forced many sectors to digital platforms, and sectors that cannot exist at this point have 
faced serious economic problems. The fashion industry is one of the sectors that has been heavily 
affected by the pandemic process. However, besides this negative situation, the sector has 
reached very good levels in terms of digitalization. In this process, it is seen that the promotions 
of the collections come to life in completely digital environments. One of the best examples of 
this can be seen in Niyazi Erdoğan's designs with his 3D collection at MBFW (Mercedes Benz 
Fashion Week) Istanbul 2020 (Photo 2).
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Photo 2. Niyazi Erdoğan, Spring/Summer, MBFW 2021, Spring/Summer 2022
Source: https://fashionweek.istanbul/video-gallery

https://vogue.com.tr/defile/niyazi-erdogan-2021-ilkbaharyaz-42853/16 (05/02/2022)

In this collection of Niyazi Erdoğan, it is seen that the design process takes place in a completely 
digital environment. The designer, who has the identity of an architect, also revealed the space 
design in the fashion show himself (Kaya, 2021: 207). It is known that the designer has been 
working on transitioning to digital before the pandemic. Accelerating this process with the 
pandemic, the designer has produced digital clothes in clo3D, completely accompanied by 
programs, in the collection preparation process, where there are no steps such as mold removal, 
fabric cutting, sample production. This is a partial solution to the waste problem in production. 
Because not all the clothes in the collection were produced, only some of them were produced. 
The presentation of Niyazi Erdoğan's 2022 spring-summer collection was taken in a garden 
(Photo 2). The designer made his clothes this season in the form of a standard fashion show.

At MBFW Istanbul 2020, Sudi Etuz made a presentation with an avatar model. The presentation 
with the avatar model was described as a first in Turkey. Sudi Etuz's fashion show opening started 
with the speech of the avatar she named SUI-D (Photo 3 center). This has been described as the 
proof of digitalization in the field of fashion (Kovali, 2020).

Photo 3. Lil Miquela, Sudi Etuz, avatar/SUI-D, Shudu (digital model)
Source: https://fashionweek.istanbul/latest-news/fashion/sudi-etuz-s-virtual-army

 https://www.vogue.fr/fashion/fashion-inspiration/story/from-lil-miquela-to-shudu-gram-meet-the-virtual-
models/1843 (05/02/2022)
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Avatar models appeared in 2016. The first known artificial intelligence model is Lil Miquela 
(Photo 3 left). Miquela has an appearance that makes you think that she is a real person at first 
glance. The model, which is the product of artificial intelligence technology, has promoted luxury 
brands such as Chanel, Prada and Calvin Klein. Then Shudu is another avatar model that emerged 
in 2017 (Photo 3 right). Avatar models, whose numbers are increasing, are frequently used for 
the presentation of collections prepared in virtual environments for the fashion industry. The 
clothes of these models, which exist in the virtual environment, are also quite remarkable. When 
the clothes are examined, it seems as if they were really sewn and the sewing details are evident. 
However, none of these garments have gone through the cutting and sewing stages and have been 
produced in a completely virtual environment.

The widespread use of avatar models does not mean that fashion shows are held in this way only. 
In MBFW 2021, many fashion designers who introduced the 2022 seasons held their fashion 
shows online. When most of the fashion shows are examined, it is seen that the unlimited 
advantages of the digital environment are used. From playstation effects to imaginary 
environments, from the coast to the gardens, the shots were taken in many different places. Under
normal conditions, it is very costly to have the audience in these places or it is impossible to 
create those places. It is less costly to use these locations only for shooting or to get program 
support for imaginary locations. Therefore, it is possible to say that digitalization has an 
advantage in terms of cost.

Photo 4. Özgür Masur, MBFW 2021, Autumn-Winter 2021
Source: https://fashionweek.istanbul/video-gallery

At MBFW 2020, Özgür Masur promoted autumn-winter 2021 in a digital fashion show where 
some reproduction effects were used (Photo 4). The environment where the models are located 
includes a completely virtual fashion show scene. On the other hand, the designer introduced the 
spring-summer collection as the story took place in a garden.
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Photo 5. Özlem Kaya, MBFW 2021, Spring/Summer 2022
Source: https://fashionweek.istanbul/video-gallery

Özlem Kaya's collection presentation was made with a shooting near the beach (Photo 5). Under 
normal circumstances, it is not possible to present the collection in that region. A small stone 
pier, the sea and a small space behind a tiny structure and the upper points of a stone were 
promoted.

Photo 6. Mehtap Elaidi, MBFW 2021, Spring/Summer 2022
Source: https://fashionweek.istanbul/video-gallery

Mehtap Elaidi's collection promotional shots were prepared in a digital environment (Photo 6). 
After the normal shootings, the videos obtained were manipulated and introduced. It is seen that 
all the stages up to this stage take place in the normal course of the collection preparation process.

There is a story in the promotion of Elaidi's 2022 spring-summer collection. In this promotion, 
which resembles a clip shooting, the promotion begins with a revival of memory. And there is a 
finale in the video of the collection, in which Elaidi herself takes part. Here, the designer was 
able to easily tell the story of his collections in a digital environment.
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Photo 7. Tanju Babacan, MBFW 2021, Spring/Summer 2022
Source: https://fashionweek.istanbul/video-gallery

Tanju Babacan, the designer known as Red Beard, made his presentation in the form of a short 
clip. It is seen that the designer shaped every stage of the collection preparation in the real 
environment.

Many Turkish fashion designers, whose examples we can multiply, benefit from the digital 
world, starting from the collection preparation process, to the presentation and many subsequent 
stages. With the advantages it brings, the digital process opens very creative doors for the fashion 
industry. Currently, it has become possible for many brands to create an avatar suitable for 
themselves on online sales sites, and to try and buy the outfit in a virtual environment. At the 
same time, opportunities to create and purchase the model that the person wants are made
possible within this framework (Kaya, 2021: 206).

The existence of the digital world is making itself felt more intensely in almost every sector with 
each passing day. The fashion sector is one of these sectors and one of the sectors where 
digitalization is felt most intensely. In this process, it is clearly seen that there has been a great 
shaping in the fashion sector, especially in the collections with digitalization. In the future, it is 
foreseen that the person's own avatar will be in virtual environments, wearing clothes produced 
in the virtual environment. There are even infrastructure studies related to this.

CONCLUSION

In general, digital fashion creates a fast, convenient and effective transformation and connection 
between many fashion departments, design and enterprises in the age of industry 4.0.

Digitalization, which has influenced the whole world, has accelerated especially during the 
pandemic process and has seriously affected the fashion industry. As part of the digitalization 
process, fashion has made progress with digital fashion shows, 3D outfits and avatars. With these 
tools, world fashion brands have moved all their processes to digital platforms. Likewise, Turkish 
fashion designers have taken their place in the digital world, both in the production and collection 
preparation and presentation stages. In line with the interviews, it was concluded that the 
designers followed the following paths in the digitalization process;
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- Strengthening the digital infrastructure

- Receiving digitalization trainings

- Production and presentation of collections on digital platform

- Afterwards, taking into account the progress of luxury consumption brands in digital, collection 
promotions and sales began to take place on digital platforms.

After these processes, it was seen that the collections started to enter digital environments 
completely and the production processes were carried out in digital environments. At the same 
time, it has been seen that collection promotions turn into digital environments, and designers 
can use more authentic places and places in their dreams, with less cost to places where it would 
not be possible to run fashion shows in reality. In addition, it has been concluded that collection 
productions have started to turn digital (This situation leads to positive developments for the 
zero-waste fashion sector). These actions have also caused fashion brands to reach more masses, 
and positive developments have been recorded in sales and marketing. In this context, it is 
suggested that all fashion brands should quickly adapt to the digital world.
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ABSTRACT

In the context of the identification of clays formed during the Messinian-Pliocene period and 
the study of their possible uses in industry, a systematic collection of samples in the form of a 
mesh was carried out in the Nador region of northwest Morocco. This work is in the framework 
of the study and the characterization of the Moroccan clays.  It consists in studying the 
mineralogical and geochemical aspect of some clayey materials coming from the Moroccan 
North East.  For that, it was based on some analytical techniques such as X-ray Diffraction, 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy, morphology and texture of the surfaces of the 
material was examined by scanning electron microscopy, and chemical analysis X-ray 
fluorescence spectrometry.
The results showed that our clay samples are interstratified materials with a base mineral 
smectite-montmorillonite and impurities such as quartz, calcite, feldspar, anorthite, ...etc. SEM 
observation and analysis by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), reveals the presence 
of feldspar, zircon, calcic albite, iron oxides, and barite.

Keywords: Messinian-Pliocene, interstratified, materials,  smectite-montmorillonite, 
impurities.
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I. Introductıon

Clay is one of the oldest clays that humankind has been using from ancient times as traditional 
habits and remedies [1, 2]. Clay is a primary material that has been used for a long time in 
various activities of daily life, in very diverse sectors (agriculture, industry, pharmacy, 
construction, environment, etc.) [3-5].
In the literature, clays are sedimentary rocks, encompass two connotations, one related to grain 
size and the other to mineralogy. The geologist or soil scientist considers as "clay" any fine-
grained mineral, less than 2μm in size [6]. The mineralogists have also been concerned with 
describing clay as a mineral with a mainly layered structure formed by the juxtaposition of 
silica and hydroxide layers [7] (figure 1).
The potential in clay resources is crucial in Morocco. These resources are distributed through 
the four structural domains of the country. On the other hand, the Pliocene marl deposits are 
concentrated in the north-western part and the north-central part of Morocco. These marls 
present low to medium plasticity with a clay fraction mainly formed by illite, and they are 
suitable for roofing tiles and clay building products [8]. Namely, the bituminous marls are 
located in the Middle Atlas (Timahdite) and the Tarfaya basin. For the northeast of Morocco, 
it is characterized by deposits of kaolin located in the massif of Beni-Snassène. From there, 
the deposits of bentonite that are the subject of study of this work are located only in the 
north-eastern Rif [9]. These bentonites are located at the foot of the volcanoes of Tidiennit 
and Gourougou. The objective of this study is to determine the mineralogical phases and the 
different families to which these clayey materials belong.

Figure 1. Crystal structure of smectitic clays (USGS) [10].
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II. Geographical and geological location

The north-eastern part of Morocco has known, during its geological history, volcanic events 
that are staggered from the Precambrian to the Quaternary [11]. The most important are those 
of the upper Miocene, synchronous with the overture of the post basins of the Rifan chain.
The Rifan domain corresponds to Mediterranean Morocco or geosynclinal Morocco [12, 13].
It is a 300 km long by 100 km wide alpine chain located in the northern region of Morocco and 
extends between 34-36˚N latitude and 2-7˚W longitude. Our study was performed on the 
Northwest and Southwest of the city of Nador, located in the northeast of Morocco (figure 2).

Figure 2. Location map of the study area, Northwest and Southwest of Nador.

III. Experimental procedure

The mineralogical study was carried out on the samples collected at the level of the deposits 
located at the south and north of Nador (North-East of Morocco), whose objective is to define 
the nature of the crystallized minerals in particular, the various clay phases of the studied clays.
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Mineralogical analysis was carried out by X-ray Diffraction (XRD), on samples dried in an 
oven at 40°C for 24 hours, then ground to a size of less than 100 μm [14]. were determined by 
a Bruker D8-Advance diffractometer with a copper anti-cathode (University of Liege-
Belgium).
Characterization by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) can show the presence of 
specific atomic groups in a given phase. The analysis was performed using a Shimadzu FTIR-
8400S spectrometer over a range of 400 to 4000 cm-1 (Laboratory of Molecular Chemistry, 
Materials and Environment, Multidisciplinary Faculty of Nador, Mohammed First University 
of Oujda, Morocco). The particle size distribution was measured by a laser diffraction analyzer
(Horiba 300) [15]. The morphology and size of the samples were examined by a scanning 
electron microscope (Philips-XL30).

IV. Results and discussion

1. X-ray Diffraction and mineral analysis

The mineralogical composition of clay type 1 (C1, from Southwest of Nador) is very diverse 
Figure 3). It is mainly composed of smectite. The plagioclase group is formed by a calcic pole 
manifested by anorthite (85.07%), and a sodium pole corresponds to albite, K-feldspar 
(32.63%).  Cristobalite is present with low contents that do not exceed 4.85%. It is noticeable 
that the agile type 2 (C2, from Northwest of Nador) have their main peaks assigned mainly to 
smectite (27.17%), K-feldspar (28.51%), hematite (18.32%), anorthite (11.51%), cristobalite 
(23.7%) Secondary minerals are less than 10%; quartz (2.62%), anatase (0.91%) dolomite 
(3.69%), pyrite (2.34%), and trace calcite.

Figure 3. X-ray diffraction pattern for the clays samples
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2. Characterization by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

Figure 4 presents the FTIR spectrum of clay type 1 (C1) and clay type 2 (C2). Adsorption bands 
at 3626 to 3437 cm-1 (C1) and 3699 to 3251 cm-1 (C2) are assigned to bond extension 
vibrations of the [O-H] hydroxyl groups in the smectite (montmorillonite) structure at the 
octahedral layer coordinated with two aluminum atoms clay (smectite) at the octahedral layer 
coordinated with two aluminum atoms [16, 17]. However a very strong and intense band 
observed at 1637 cm-1 (C1) and 1639 cm-1 (C2) is essentially due to asymmetric OH (ν2)
stretching, i.e. the OH deformation of the adsorbed water between the layers and the 
constitutional OH stretching [18].
The vibrations observed at 1035 cm-1 (C2) correspond to the elongation of Si-O [19]. The band 
corresponding to Al-Al-OH deformation, observed at 914 cm-1 (C2), indicates the possibility 
of the presence of hematite in the clay structure [20].  The band at 694 cm-1, attributed to Si-O
and Si-O-Al, shows the possibility of the presence of quartz [21].

Figure 4. FTIR Spectra of the clays samples
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3. Morphological and particle size distribution Characterization

Table 1. Distributions and particle size parameters of the studied clays

% Sand % Silt % Clay Cu Cc Texture

Clay type 1 52.74 43.88 3.36 3.18 44.52 loam sandy 

Clay type 2 42.8 35.3 21.9 89.24 - Sandy clay

Legend: Cu : Hazen's uniformity coefficient; Cc : Curvature coefficient

Table 1 presents the percentages of the particle size fractions of the samples from the two sites 
studied. It can be seen that the clays studied are characterized by the composition, in variable 
proportions, of three granulometric fractions present in each sample: clay, silt and sand. A large 
variation in particle size is therefore observed with a clay fraction of 3.36% (Clay type 1) and 
21.9% (Clay type 2), a silt fraction of 43.88% (Clay type 1) and 35.3% (Clay type 2) and a sand 
fraction in clay type 1 and type 2 of 52.74% and 42.8% respectively. The Hazen uniformity 
coefficient (Cu=D60/D10) and the curvature coefficient (Cc=((D30

2/(D10× D60)) were calculated 
for each clay type. The Clay type 2 has value C u > 5, which indicates that the gradation of 
these materials is well graded (Table 1). In contrast, Clay type 1 is characterized by a poorly 
graded grading (with Cu < 5 and Cc > 3) [22]. The data from the particle size analysis of these 
samples were plotted on a ternary diagram according to the following relationships a ternary 
diagram according to the clay-silt-sand relationship.It can be seen that all type 1 clays are 
characterised by a sandy loam texture, while type 2 clays have a sandy clay texture (Figure 5).

Figure 5. Texture of the studied clays according to the ternary sand-silt-clay diagram of Shepard 
(1954).
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Figure 6.a shows the scanning electron microscopy (SEM) images of the analyzed samples, 
which show that the clay is in the form of petaloid aggregates of spherical grains with 
heterogeneous dimensions [23]. Semi-quantitative analysis by energy dispersive X-ray 
spectroscopy (EDX) of the samples studied shows the presence of the following elements: 
aluminium, silicon, sodium, oxygen, and calcium. These results confirm those found by 
mineralogical analysis (Figure 6.b).

Figure 6. SEM-EDX analysis of the the studied clays

Conclusıon
In this study, we study clays from the north-eastern part of Morocco, while our study area is 
subject to a Mediterranean and continental climate.  From the results obtained we conclude 
that:

- The qualitative results explored by XRD in powder form, show the association of 
essential minerals: smectitic clays, siliceous minerals, feldspars and hematites.

- The FTIR spectra show a series of absorption bands and peaks that reflect the chemical 
and structural heterogeneity of the smectitic particles contained in the clays.

- The clay material type 1 (C1) from the Southwest of Nador shows the dominance of 
silty-sandy textural classes, while the Northwest clay (clay type 2, C2) from Nador has 
silty-sandy textures.

- And finally, the scanning electron microscopy (SEM) study confirms the textural and 
structural heterogeneity of the studied clays.
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ÖZET

Kaygı normal bireylerin hayatı boyunca yaşadığı, kişinin gelişimi sırasında uyum sağlayıcı ve 
koruyucu etkisi bulunan normal bir duygudur. Kaygı bozukluğu ise tam tersi kişide belirgin 
sıkıntı ile işlev kaybına neden olan endişe ya da korku ile karakterizedir. Anksiyete 
bozuklukları, çocukluk/ergenlik dönemlerinde en sık görülen bozukluklardan birisidir. 
Çocuklarda bu yaygınlığının %5-18 arasında; ergenlerde ise, %0,3-12,9 arasında 
değişebilmekte olduğu bildirilmektedir. Bireyin gelişimsel sürecinde yaşadığı patolojik 
kaygıyı uyuma yardımcı olan, güvenliği sağlayan normal kaygıdan ayırması zordur. Bireyin 
uyarıcı bir ortam içindeyken kendini kaygıdan kurtarabilme becerisi tanısal sınırı 
anlamamızda bize yardımcı olacaktır. Örneğin; Bireye çekici gelen bir akranı ile 
karşılaştığında ergen bireyin duyduğu kaygı normaldir, fakat birey kaygıdan kurtulamayıp 
sürekli ruminasyon ve şüpheyle uğraşıyorsa patoloji sınırını aşmıştır. Patoloji sınırının 
aşılmasıyla ergende bu gibi durumlardan kaçış görülmeye başlar. Örneğin; Ayrılık kaygısı 
çocukluğun erken döneminde gelişimsel sürecin bir parçası iken; sonrasında çocuğun aile ve 
akran ilişkilerini, akademik başarısını etkileyen ve aşırı uzayan kaygı “Ayrılık Kaygısı” 
şeklinde ele alınır. Benzer biçimde erken çocukluk dönemindeki çekingenlik ve yabancı 
kaygısı, sosyal fobiden iyi ayırt edilmelidir. Bu yüzden ergen ve çocuklarda belirli 
dönemlerde oluşan ve gelişimsel olarak uygun görülen kaygıyla tedavi gerektiren kaygıyı 
birbirinden ayırmak önemlidir. Çocuk ve ergenlerde görülen kaygı bozukluğu belirtileri 
çoğunlukla çevresel şartlar ve strese tepki şeklinde normal görüldüğünden, bu yaşlarda kaygı 
bozuklukları tanısı gözden kaçırılabilmektedir. DSM-V’de çocuk ve ergenlerde görülmekte 
olan kaygı bozuklukları; Ayrılma kaygısı, obsesif kompulsif bozukluk,  yaygın kaygı 
bozukluğu, özgül fobi, toplumsal kaygı bozukluğu, panik bozukluk şeklinde 
sınıflandırılmıştır. Ergenlerdeki kaygı bozukluklarının tümünde kişiler arası işlevsellikte ve 
okul performansında bozulmalara yol açabilmekte ve bu olumsuz etkiler ileriki yaşamda da 
oluşan sorunların etiyolojisi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kaygı bozukluğu yaşayan 
çocuk/ergenlerin endişelenme, kaygı duyma konusunda bazı olumsuz inanışlar ve 
değerlendirmeler geliştirdiği görüşü bilişsel davranışçı kuram tarafından öne sürülmektedir. 
Bu durumda çocuk/ergen yaşantısı ile alakalı herhangi bir durum veya nesneye karşı 
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endişelenebilmekte ve bu endişenin kontrolünü sağlayamayacağı konusunda inanca sahip 
olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ergen, Anksiyete Bozuklukları.

ABSTRACT

Anxiety is a normal emotion that normal individuals experience throughout their lives and has 
an adaptive and protective effect during the development of the person. Anxiety disorder, on 
the other hand, is characterized by anxiety or fear that causes significant distress and loss of 
function in the person. Anxiety disorders are one of the most common disorders in 
childhood/adolescence. In children, this prevalence is between 5-18%; In adolescents, it is 
reported to vary between 0.3-12.9%. It is difficult to distinguish the pathological anxiety 
experienced by the individual during the developmental process from the normal anxiety that 
helps adaptation and provides security. The individual's ability to relieve himself of anxiety 
while in a stimulating environment will help us understand the diagnostic limit. E.g; Anxiety 
is normal for the adolescent when he encounters a peer who is attractive to the individual, but 
if the individual cannot get rid of anxiety and is constantly dealing with rumination and 
suspicion, he has crossed the pathology limit. When the pathology limit is exceeded, 
adolescents begin to escape from such situations. E.g; While separation anxiety is a part of the 
developmental process in early childhood; Afterwards, the excessively prolonged anxiety that 
affects the child's family and peer relationships and academic success is handled as 
"Separation Anxiety". Similarly, shyness and stranger anxiety in early childhood should be 
well differentiated from social phobia. Therefore, it is important to distinguish between 
anxiety that occurs in adolescents and children at certain periods and is considered 
developmentally appropriate, and anxiety that requires treatment. Since the symptoms of 
anxiety disorder seen in children and adolescents are mostly seen as normal in the form of 
environmental conditions and reaction to stress, the diagnosis of anxiety disorders can be 
overlooked at these ages. Anxiety disorders seen in children and adolescents in DSM-V;
Separation anxiety is classified as obsessive compulsive disorder, generalized anxiety 
disorder, specific phobia, social anxiety disorder, and panic disorder. All of the anxiety 
disorders in adolescents can lead to deterioration in interpersonal functionality and school 
performance, and these negative effects appear as the etiology of problems that occur in later 
life. The view that children/adolescents with anxiety disorders develop some negative beliefs 
and evaluations about worrying and anxiety is put forward by cognitive behavioral theory. In 
this case, the child/adolescent may be worried about any situation or object related to their life 
and may have a belief that this anxiety cannot be controlled.

Keywords: Child, Adolescent, Anxiety Disorders.
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GİRİŞ

Kaygı normal bireylerin hayatı boyunca yaşadığı, kişinin gelişimi sırasında uyum sağlayıcı ve 
koruyucu etkisi bulunan normal bir duygudur. Kaygı bozukluğu ise tam tersi kişide belirgin 
sıkıntı ile işlev kaybına neden olan endişe ya da korku ile karakterizedir (Manassis 2004, 
Şenol 2007). Anksiyete bozuklukları, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde en sık görülen 
bozukluklardan birisidir. Çocuklarda bu yaygınlığının %5-18 arasında; ergenlerde ise, %0,3-
12,9 arasında değişebilmekte olduğu bildirilmektedir (Kandil ve Tanrıöver 2007).

Bireyin gelişimsel sürecinde yaşadığı patolojik kaygıyı uyuma yardımcı olan, güvenliği 
sağlayan normal kaygıdan ayırması zordur. Bireyin uyarıcı bir ortam içindeyken kendini 
kaygıdan kurtarabilme becerisi tanısal sınırı anlamamızda bize yardımcı olacaktır. Örneğin; 
Bireye çekici gelen bir akranı ile karşılaştığında ergen bireyin duyduğu kaygı normaldir, fakat 
birey kaygıdan kurtulamayıp sürekli ruminasyon ve şüpheyle uğraşıyorsa patoloji sınırını 
aşmıştır (Manassis 2004, Şenol 2007). Patoloji sınırının aşılmasıyla ergende bu gibi 
durumlardan kaçış görülmeye başlar. Örneğin; Ayrılık kaygısı çocukluğun erken döneminde 
gelişimsel sürecin bir parçası iken; sonrasında çocuğun aile ve akran ilişkilerini, akademik 
başarısını etkileyen ve aşırı uzayan kaygı “Ayrılık Kaygısı” şeklinde ele alınır. Benzer 
biçimde erken çocukluk dönemindeki çekingenlik ve yabancı kaygısı, sosyal fobiden iyi ayırt 
edilmelidir. Bu yüzden ergen ve çocuklarda belirli dönemlerde oluşan ve gelişimsel olarak 
uygun görülen kaygıyla tedavi gerektiren kaygıyı birbirinden ayırmak önemlidir. Çocuk ve 
ergenlerde görülen kaygı bozukluğu belirtileri çoğunlukla çevresel şartlar ve strese tepki 
şeklinde normal görüldüğünden, bu yaşlarda kaygı bozuklukları tanısı gözden 
kaçırılabilmektedir (Manassis 2004, Şenol 2007).

DSM-V’de çocuk ve ergenlerde görülmekte olan kaygı bozuklukları; Ayrılma kaygısı, obsesif 
kompulsif bozukluk,  yaygın anskiyete bozukluğu, özgül fobi, toplumsal kaygı bozukluğu, 
panik bozukluk şeklinde sınıflandırılmıştır. Ergenlerdeki kaygı bozukluklarının tümünde 
kişiler arası işlevsellikte ve okul performansında bozulmalara yol açabilmekte ve bu olumsuz 
etkiler ileriki yaşamda da oluşan sorunların etiyolojisi şeklinde ortaya çıkmaktadır (Özbaş, 
Buzlu, 2011).

Bilişsel davranışçı kuram, kaygı bozukluğu yaşayan çocuk ve ergenlerin endişelenme, kaygı 
duyma konusunda bazı olumsuz inanışlar ve değerlendirmeler geliştirdiği görüşü öne 
sürülmektedir. Bu durumda çocuk/ergen yaşantısı ile alakalı herhangi bir durum veya nesneye 
karşı endişelenebilmekte ve bu endişenin kontrolünü sağlayamayacağı konusunda inanca 
sahip olabilmektedir (Karakaya, Öztop, 2013).

GELİŞME

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Çocukluk döneminde başlayabilen ve fazlasıyla ağır seyredebilen psikiyatrik bozukluklardan 
biri, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)’tur. Bu bozuklukta obsesyonlar ve kompulsiyonlar 
kendini yinelemeye devam eder ve çocuk/ergenin hayatında belirgin sıkıntıya yol açarlar. 
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Obsesif Kompulsif bozukluğun başladığı yaşlar ortalama 7-12 yaş aralığındadır. Obsesif 
Kompulsif bozukluk genellikle işlev bozukluğu yaratır, oldukça rahatsızlık verir ve sosyal 
izolasyona yol açarak kendini gösterir (Şahin, 2019).

Obsesif Kompulsif bozukluk kompulsiyon ve obsesyon belirtileri ile seyreden kronik ruhsal 
bir bozulmadır. Obsesyon kişinin zihninin ürünü şeklinde tanımladığı, yok saymaya, 
bastırmaya ve diğer düşünce veya hareketlerle etkisizleştirmeye çalıştığı, benliğinde 
rahatsızlık oluşturan (ego-distonik), ısrarlı ve yineleyici her türlü düşünce, imge ve dürtülerdir 
(Özsoylar ve ark, 2005). Obsesyonlar genellikle bulaşma, simetri, kuşku, dini veya cinsel 
konularda olan aşırı uğraşları içerir ve ona özgü bir ritüel gerçekleştirilmezse kötü şeyler 
olacağı önsezisini beraberinde getirir (Yalçın ve ark, 2012). Kompulsiyon ise, çoğu zaman 
obsesif düşünceleri zihninden uzaklaştırmak amacıyla veya bu düşüncelerin verdiği kaygıyı 
azaltmak için yapılır ve irade dışı yineleyen hareketlerdir. Çoğunlukla fiziksel bir hareketi 
dâhilinde olmasına karşın, özgün düşünceleri ya da duaları tekrarlama gibi mental ritüeller 
olarak ya da daha basit türde tik gibi bir karakterde olabilir (Özsoylar ve ark, 2005).

Çocuk ve ergenlerde en fazla görülen belirti bulaşma obsesyonudur. Bulaşma obsesyonunu 
yıkama, yıkanma, temizleme veya bulaşmış olduğu düşünülen şeyden kompulsif biçimde 
kaçınma izler. Korkulan nesne sıklıkla kaçınılması güç olan bir nesnedir (mikrop, feçes, idrar 
ya da toz gibi). Korkulan nesneye en çok gelişen tepki anksiyete şeklindeyse obsesif utanç, 
tiksinme ve iğrenme de sık görülür. En çok görülen kompulsiyon ise temizlenme davranışıdır. 
Tekrarlı el yıkama biçiminde kendini gösterir (Öner, Aysev, 2001). En çok gözlenen ikinci 
belirti kuşku obsesyonudur. Kuşku obsesyonu, kontrol etme kompulsiyonu ile beraber 
gözlenir. Örneğin, çocuk diğer insanlara zarar vermediğinin kanıtlarını toplama eğilimine 
girme, anne-babalarına yaptıkları şeyleri veya akıllarına gelen kötü düşünceleri boğucu bir 
biçimde sürekli yineleme veya onlardan tekrar tekrar teminat almaya çalışma şeklindedir 
(Masi ve ark, 2010).

Obsesif Kompulsif Bozukluk tanılı çocuk ve ergenlerde en çok gözlenen eş tanının yeme 
bozukluğu, depresif bozukluk, tik bozukluğu olduğu bildirilmiştir. Davranım bozukluğu, 
major depresyon, bipolar bozukluk ve dürtüselliğin ilave edildiği Obsesif Kompulsif 
Bozukluk olgularında intihar girişimi riski artmaktadır. Çocukluk dönemi başlangıçlı Obsesif 
Kompulsif Bozukluk tik bozuklukları, hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği daha çok 
birlikte olurken, ergenlik sürecinde veya ergenlikten sonra başlayan Obsesif Kompulsif 
Bozuklukta anksiyete ve depresyon bozuklukları birlikteliğinin daha sık geliştiği ifade 
edilmektedir. Ülkemizdeki bir çalışmada Tourette sendromu tanılı bir hasta grubundaki 
Obsesif Kompulsif Bozukluk eş tanısı %75 oranında saptanmıştır (Öner, Aysev, 2001).

Bilişsel Davranışçı Tedavi (BDT) etkinliğini çocuk hastalarda göstermiştir. Psikiyatri 
hemşireleri için, obsesyon ve kompulsiyonların farkında ve bunlardan kurtulmaya çabalayan 
çocuk ve ergenler bunun için birer iyi adaylardır. Davranışsal olarak en çok maruz bırakma 
(exposure) ve de tepkiyi önleme (response prevention) tekniği uygulanır. Bu uygulamalar 
psikiyatri hemşiresi ile birlikte ve ev ödevleri şeklinde devam ettirilir. Psikiyatri hemşiresi
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eşliğinde yapılan uygulamalarda daha yararlı olunduğu düşünülmektedir. BDT’nin tedavinin 
devam döneminde de etkin olduğu belirtilmektedir. Hastalık hakkında bilgi verme, zihinsel 
yeniden yapılandırma, yetenek oluşturma, terapist kontrolünde uyarıcıya maruz bırakma ve 
alıştırma, cevap önleme, ev ödevleri BDT’nin bölümleridir (Palin ve ark, 2012).

Yaygın Kaygı Bozukluğu

Çocuk ve ergende görülen yaygın ve devamlılık gösteren bir kaygı olarak Yaygın kaygı 
bozukluğu ortaya çıkabilir. Yaygın kaygı bozukluğu olan çocuk/ergenler sürekli huzursuz, 
gergin olup, kolay öfkelenebilmekte, öfkeli olduğunda da etrafı tarafından kolay 
rahatlatılamamaktadırlar. Çocuk ve ergenler gün içinde olan olağan olaylar veya haberinin 
olduğu kaza olaylarına aşırı kaygı duyabilmekte ve huzursuzlaşabilmekte, sürekli 
kendilerinin, ailelerinin ve sevdiklerinin güvenliği ve sağlığı için endişeli olabilmekte, bu 
konular hakkında hassas ve duyarlı davranabilmektedirler. Çocuk/ergenler bu duyarlı ve 
kaygılı davranışlarından dolayı çevresindeki erişkinler tarafından sorumluluk sahibi çocuklar 
olarak nitelendirilmekte ve bunun doğrultusunda aldıkları geri bildirimler kaygılarını 
desteklemelerine yol açmaktadır. Çoğunlukla anksiyetesinin yoğunluğu günlük yaşamını, 
akademik hayatını, sosyal ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Gelecekle ilgili gereksiz fazla 
kaygıları mevcuttur ve rahatlamakta zorluk çekebilmektedir. Gerginliklerinden kaynaklanan 
kastaki ağrılar, güçsüzlük, kolay yorulma, ateş basmaları, titreme, avuç içlerinin terlemesi 
şeklinde fiziksel belirtileri yaşamaktadır (Kingery ve ark, 2000).

Sosyal Kaygı Bozukluğu

Çocukluk döneminde görülen bir başka anksiyete bozukluğu ise Sosyal kaygı bozukluğudur.
Çocuk ve ergenlerin yabancı oldukları, fazla bilmedikleri ortamlarda veya kendi evlerinde 
yabancı kişilerle konuşmak, iletişim kurmakta zorlanmak, çekingen olmak, yabancı kişilerin 
varlığı ile alakalı endişe yaşamak gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Sosyal anksiyete 
bozukluğu yaşayan ergen ve çocuklar sosyal ortamlarda kaygılı, endişeli olabilmekte ve 
terleme, titreme, kalp çarpıntısı gibi kaygıyla ilişkili bedensel bulgular yaşayabilmekte, 
insanların yanında küçük duruma düşecek bir davranış göstermek ya da hata yapma ile ilgili 
aşırı bir anksiyete yaşamaktadırlar. Sosyal anksiyete bozukluğunda etkileşim kaygısı (sosyal 
etkileşim korkusu), gözlem kaygısı (diğerleri tarafından gözlenme korkusu) son olarak 
diğerlerinin anksiyete belirtilerini anlayacağı korkusu olarak üç önemli birleşimden söz 
edilmektedir (Bayramkaya ve ark, 2005). Sosyal kaygı bozukluğuna sahip çocuk ve ergenler 
sınıf içinde ya da topluluk önünde konuşmakta, yaşıtlarıyla oyunlara katılmakta zorluklar 
yaşamalarına karşın, kendi anne babalarıyla birlikteyken veya yakın arkadaşlarıyla oynarken 
bu gibi kaygıları yaşamamaktadır (Olgun, Tekinsav, 2016).

Eğer toplumsal durumların hepsinde veya çoğunda oluyorsa “yaygın sosyal anksiyete”, eğer 
topluluk önünde konuşma gibi özel hallerde meydana geliyorsa  “yaygın olmayan anksiyete” 
olarak isimlendirilir. Sosyal anksiyete bozukluğu tanısı 18 yaş öncesinde konulmuşsa erken 
başlangıçlı, 18 yaş sonrasında konmuşsa geç başlangıçlı şeklinde sınıflandırılmıştır 
(Bayramkaya ve ark, 2005). Yaygın tip olan hastaların %70-80’i kaçıngan kişilik bozukluğu 
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vardır. Sosyal durumlarda kaygı ve korku hissederler (hem performans hem de iletişim-
etkileşim durumlarında). Yaygın olmayan tipte ise bireyler genellikle performans ile ilgili 
(toplum önünde konuşma, el yazısı yazma gibi) bir iki durumda kaygı ve korku yaşarlar 
(Bayramkaya ve ark, 2005).

Tipik sosyal anksiyete bozukluğu başladığı yaş 13-15 yaş arasındadır, fakat 8 yaşa dek küçük 
çocuklarda dahi tanı konulduğu bildirilmektedir (Bayramkaya ve ark, 2005). Toplumsal 
anksiyete bozukluğu orta ergenlik döneminde 10-16 yaşları arasında görülme oranı 
artmaktadır. Sosyal fobinin yaklaşık olarak %40 olguda 10 yaşından erken, %95 olguda ise 20 
yaş öncesinde başladığı belirlenmiştir. Yıllık prevelansı ortalama %5-10, yaşam boyu 
prevelansı yaklaşık %10-15 arasındadır. Tedavi için başvuran sosyal fobik hastalar sıklıkla 
genç, erkek ve yüksek eğitim seviyeli insanlardır (Bayramkaya ve ark, 2005).

Toplumsal anksiyete bozukluğu erken yaşlarda başlangıç verdiği için normal gelişen 
sürecinde önleyici olabilir ve baş etmek için uyum bozucu mekanizmalar meydana getirir, 
yetersizliğe yol açar. Hastalık genellikle kronik seyirlidir. Toplumsal anksiyete bozukluğu 
olan kişilerin okul, iş ve sosyal hayatında, özellikle de karşı cinsle olan ilişkiyi başlatma 
sorunları yaşama ihtimalleri yüksektir (Binbay, Koyuncu, 2012). Toplumsal anksiyete 
bozukluğu depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, alkol bağımlılığı, panik bozukluk ile 
komorbidite göstermektedir (Binbay, Koyuncu, 2012).

Bilişsel davranış terapisi çocukların kaygı/endişe hislerinin nasıl kontrolünü sağlayacaklarını 
öğrenmelerine yardımcı olur. Amaç kaygıyı ortadan kaldırmak değil, hastayı kaygıyı tolore 
edebilir duruma getirmesini sağlamak ve ona anksiyeteyle baş etme becerilerini edindirmektir. 
Bilişsel davranış terapisi veya sosyal beceri eğitimi rahatlama, rol yapma ve öğrenme 
becerilerini içerebilir. Tedavide ilk olarak sosyal fobik bireyin olumsuz öngörüleri açığa 
çıkarılır, sonraki evre bu olumsuz beklentilerin kaygı veren sosyal ortamlarda 
doğrulanmaması sağlanır. Karşıt tepki önleme ve keşfetme tedavisi çocukların korkularıyla 
yüzleşmesine yardımcı olur. Bu sayede korkunun temelindeki çağrışım yapan olumsuz 
düşünceler ve şemalar çocuk ya da ergen tarafınca yeniden gözden geçirilerek, işlevsel 
olmayan ve uyumsuz düşünce ve beklentiler düzeltilir. Nefes alma egzersizleri ile 
anksiyetelerini, vücut tepkilerini kendi kendilerine kontrol etmeyi öğrenirler (Palin ve ark, 
2012).

Özgül Fobi

Özgül fobi; Çocuk ve ergenlerin bir nesne veya durumla karşı karşıya kaldığında veya 
bununla karşılaşabileceği ihtimali düşüncesiyle anlamsız ve aşırı bir korku yaşama ve uyarıcı 
ile karşılaştığında da yoğun ve ani bir kaygı hissetmekle karakterize olan bir kaygı 
bozukluğudur. Çocuklarda çoğunlukla görülen özgül fobilerkaranlık, hayvan fobisi (kedi, 
köpek, yılan, kuş, sinek, böcek, vb.) ve kalabalık fobisi şeklinde olmaktadır. Fobik uyaranla 
karşılaştığında çocuk; aşırı kaygı, ağlama,sıkıca anneye sarılma,huysuzluk gösterme, 
donakalma gibi davranışlar sergilemektedirler. Özellikle ergenler çocuklara göre yaşadıkları 
korkunun aşırı anlamsız olduğunu anlayabilmekte ancak yine de karşılaşmamak için kaçınma 
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davranışına başvurmaktadırlar. Fobik uyaranla karşılaşma ile alakalı endişe ve çekingenlik 
çocuk/ergenin okul ve sosyal hayatını belirgin ölçüde bozmaktadır (Kingery ve ark, 2000).

Panik Atak

Panik ataklarının sık tekrarlanması ile karakterizedir. Panik atakta bazıduygusal ve bedensel 
belirtilerin eşlik ettiği ağır bir kaygı hali mevcuttur. Panik atak belirli bazı hallerde veya 
beklenmedik şekilde ani bir şekilde başlayıp dakikalarca sürebilmektedir. Atak yaşayan 
çocuk/ergenlerde anneye yapışma,çarpıntı, titreme, ağlama, terleme, nefes alamama, korkma 
gibi belirtiler görülebilmektedir (Kingery ve ark, 2000).

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı, sınava giren bireyin, başkalarının zihninde kendisi ile alakalı "çok zeki", "çok 
çalışkan" şeklinde özel bir izlenim bırakmak istemesiyle ve olumsuz bir sonuç olursa bu 
izlenimi bozacağını düşündüğünde meydana gelen bir tür sosyal kaygıdır. Bu alanda yapılan 
araştırmalarda sınav kaygısının iki önemli bileşeni, biliş ve emosyon şeklinde belirlenmiştir. 
Bilişsel bileşen; zihnin devamlı sınavla meşgul olması ve onunla ilişkili durumlarla, örneğin, 
başarısızlığın getirecekleri hakkında düşünmek, sınav konusunda çok fazla endişe yaşamak ve 
sınav yeteneğinde kendine güven eksikliğinin olmasıdır. Emosyonel bileşen; sınav kaygısının 
meydana getirdiği gerginlik, korku ve sınav tarihi yaklaştıkça artan sinirliliktir ve sıklıkla 
çarpıntı, bulantı ve terleme şeklinde somatik belirtilerle beraber olabilir (Kavakçı, 2011).

Ayrılma Anksiyetesi

Ayrılma anksiyetesi çocuğun bağlandığı bireylerden ayrı kalmasıyla ilgili, gelişim düzeyi ve 
içinde olduğu yaşın özelliklerine uygun olmayan biçimde ve aşırı düzeyde kaygı duyması 
manasına gelmektedir. Ayrılma kaygısı, bebeklerde altıncı ayda oluşmakta ve okul öncesi 
döneme dek devam etmektedir. Çocuğun ruh sağlığı gelişimi açısından normal kabul 
edilebilen bu kaygı çocuk 18 aylık olduğunda en üst seviyeye ulaşmakta, fakat 3-5 yaşına dek 
ortadan kalkmaktadır. Çocuk ayrılma kaygısı ile baş edebilmek, annesinden ayrılmayı 
başarabilmek için anneden neden ayrı kalması gerektiğini değerlendirebilecek ve uyum 
sağlayabilecek düzeyde bilişsel düzeye ulaşması lazımdır. Sağlıklı anne-çocuk etkileşimi 
içinde olan, sağlıklı bağlanma yaşayan, travmatik ayrılığa ve diğer travmatik yaşantıya hiç 
maruz kalmamış çocuk; annesinden normal/sağlıklı bir şekilde, kaygı hissetmeden 
ayrılabilmektedir. Ancak, okulda öğretmenleri tarafınca ruhsal ya da fiziksel örselenme, 
arkadaşları tarafından korkutulma, arkadaşları ya da öğretmen tarafından şiddete maruz 
kalma, yapılması zor ev ödevleri, bilişsel kapasitenin üstündeki sosyal ve akademik
etkinlikler, aşırı disiplin kuralları, okulda veya evde travmatik yaşam olaylarına şahit olma,
ikamet, okul ve öğretmen değişiklikleri, zayıf ekonomik şartlar çocuğun ayrılma kaygısı 
yaşamasına sebep olmaktadır (Çetin, 2009).

Ayrılma anksiyetesi bozukluğu minimum 4 hafta boyunca çocuğun bağlı olduğu kişiden 
ayrılmaya karşı gelişim seviyesine göre beklenenden fazla ve tekrarlayıcı aşırı ve gerçek dışı 
korku duymasıdır. Çocuk bağlandığı bireyleri (genellikle anneyi) kaybedeceği ihtimaline 
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karşı aşırı anksiyetesi nedeniyle okula ya da başka herhangi bir yere gitmek istemez. Bu 
bozukluğa sahip olan çocuğun, kendisi için mühim işlevsellik alanlarında (okulda veya okul 
dışı arkadaş ilişkilerinde, toplumsal yaşantısında) güçlükler yaşamasına sebep olur (Diriöz ve
ark, 2012). DSM-IV’de çocukluk için tanımlanmış tek anksiyete bozukluğu Ayrılma 
Anksiyetesidir. Yaşam boyu görülme oranı %4 olarak belirlenmiştir. Hastalığın başlama yaşı 
ortalama 7 yaş civarındadır. En sık 7-9 yaşları arasında görülmektedir (Diriöz ve ark, 2012).

İlk altı ay-3 yaş arasında beklenen, gelişimsel bir tepkidir. Fakat ayrılık kaygısı uzun 
sürdüğünde, gelişimsel olarak uygunsuz ve şiddetli olduğunda ya da işlevsellikte sorun 
çıkardığında ruhsal bozukluk tanısı konulur. Ayrılık kaygısı yaşayan çocuklar bağlandıkları 
kişilerden ayrıldıklarında sıkıntı ve huzursuzluk içine girmektedirler. Kaybolma, bağlı olduğu 
kişilere kavuşamama en sık yaşanılan korkulardandır. Tek başlarına dışarı gitmekten 
kaçınırlar ve sürekli ebeveynlerine karşı yapışkan davranışlar sergilerler. Yalnız başına 
uyumakta zorlanırlar, ebeveynlerle beraber yatmak isterler. Ayrılık durumu olduğunda ya da 
ayrılık beklendiğinde karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma gibi somatik bulgular gösterirler. 
Daha çok evden ayrılma sırasında huzursuzluk sergileme, tek başına gerçekleştirilen 
etkinliklere katılmak istememe, sosyal etkinliklerde annelerini yanlarında isteme şeklinde 
davranış örüntüleri davranış anksiyetesini gösterebilir. Ergenlerde ise bu bulguların yanında 
ayrılık temalı kâbuslar görülür. Ayrılmayla ilgili zorlanma çocuklarda olduğu gibi 
görünürken, ergenler ayrılmayla konusundaki kaygılarını açıkça gösteremediklerinden, 
somatik şikâyetler daha yaygındır (Diriöz ve ark, 2012). Okul reddi ayrılma anksiyetesinde 
yaygın ve önemli bir sorundur (Robenson-Nay ve Ark, 2012).

Ayrılma anksiyetesinin ortaya çıkışı üzerine yapılan çalışmalarda genetik etkenlerin %43, 
çevresel faktörlerin %17 civarında etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır (Scaini, 2012).

Başka Bir Psikodinamik Yaklaşıma Göre; ayrılma anksiyetesi bozukluğu tanılı çocuklarda, 
bağlanma sorunlarının ayrılma anksiyetesine sebep olduğu ifade edilmiştir. Buna göre; 
ambivalan bağlanan bu çocuklar bakım verenlerin ilgisiyle fazla meşgul olduklarından, 
çevreyi keşfetme eylemlerinin azaldığı ve ayrılma anksiyetesi oluşturabildikleri 
düşünülmektedir. Anne çocuk ilişkisinin özelliği de ayrılma anksiyetesi bozukluğu 
oluşumunda değerlendirilmesi gereken diğer bir etkendir. Çocuğa aşırı düşkün, aşırı disiplin 
uygulayan, sorumluluk vermeyen, sınırlayan veya ihmal eden, örnek olmaktansa sadece ve 
sürekli uyaran, suçlayıcı, güven vermeyen, fiziksel ya da ruhsal bozuklukları olan ebeveynler 
çocukta uyum sağlama sorunları yanında ayrılma anksiyetesi edinmelerine neden 
olmaktadırlar (Scaini, 2012).

Ayrılma anksiyetesi baba yokluğu, göç etme, hastalık, okul değiştirme, ebeveyni kaybetme 
gibi yaşamsal zorluklar sonrasında gelişebilmektedir (Scaini, 2012). On bir yaşındaki bir 
çocuğun değerlendirmesinde, “annenin çocuğu tek başına sokağa çıkarma korkusu” ve 
“ayrılma anksiyetesi” nin ilişkili olduğu saptanmıştır (Scaini, 2012).

Anksiyete bozuklukları, duygu durum bozuklukları ve mental retardasyon gibi hastalıklar 
ayrılma anksiyetesi bozukluğuyla komorbid gelişebilmektedir. Bu çocukların yetişkin 
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dönemde panik bozukluk, agorafobi panik bozukluk ve agorafobi geliştirme riskinin yüksek 
oranda olduğu saptanmıştır (Scaini, 2012).

Manicavasagar ve arkadaşları (1997) ‘süreklilik hipotezi’ doğrultusunda çocukluk çağında 
gelişen ayrılma anksiyetesinin ergenlik sonrası dönemde de devam ederek yetişkinlik formuna 
evrildiğini ifade etmişlerdir. Erişkinlikteki ayrılma anksiyetesi anne-babadan olduğu kadar 
“eşten ya da çocuklardan ayrılmaya” veya “başlarına bir zarar geleceğiyle” ilişkili anksiyete 
duyma şeklinde olmaktadır. Anksiyete alevlenme ve iyileşmelerle seyreder (Scaini, 2012).

SONUÇ

Psikoeğitimde ilk olarak klinisyen ve hasta-ailesi ilişkisinde iyi bir terapötik işbirliği 
yapılması gerekmektedir. Psikoeğitimle hastanın ve ailesinin iç görüsü ve aralarındaki ilişkiyi 
düzeltmeye yönelik motivasyonu yükselir. Psikoeğitim sırasında anksiyetenin bütün gelişim 
aşamaları için olağan bir duygu olduğu doğrultusunda hasta ve ailesi bilgilendirilir. Eğitim, 
anksiyetenin hangi nedenlere bağlı tetiklendiği, ayrılma anksiyetesinin kendisi, tedavi 
seçenekleri, prognoza yönelik verilir (In-Albon, Schneider, 2012).

Davranışçı Terapi; Davranış terapisi bütün vakalarda uygulanabilir. Kaçınma veya bilişsel 
önyargılar şeklindeki uyumsuz tutumları nasıl yönetebilecekleri hakkında aile üyelerine bilgi 
aktarılır. Orta şiddette hastalık veya orta derecede disfonksiyon olmadığı daha hafif ayrılma
anksiyetesi hallerinde terapötik süreç davranışı terapinin asıl hedefi çocuğun ayrılık anksiyete 
bulgularını yaşadığı durumlarda ona destekleyici ve esnek bir ortam sağlamaktır. Davranışçı 
terapi sırasında klinisyen anne-babalarla empati kurarak çocuğun ifadelerini dinlemeleri, 
çocuğun endişeli olduğu hallerde onu sakinleştirmeye çalışmayı, çocuğa başa çıkabildiği 
benzer endişeli durumları ona hatırlatmayı, derin nefes alma, içinden 10’a kadar yavaşça 
sayma, rahatlatmasını sağlayacak bir sahneyi hayal etme gibi basit gevşeme tekniklerini 
öğretmek, sabah okula gitme doğrultusunda planlar yapmaları konusunda ona destek olmaları, 
anksiyetenin meydana geldiği zorlayıcı durumların bir listesini hazırlamaları konusunda 
çocuklara yardımcı olmak, bağlandığı ebeveyn olmaksızın ev dışındaki faaliyetlere katılımları 
konusunda destek vermek gerektiği, çocuğun çabalarını ödüllendirmek için önerilerde 
bulunmaktadırlar. Terapi sürecinde öğretmenlere yönelik girişimler de, olabildiğince çabuk 
okula yeniden kazandırılmasına yönelik planlar oluşturulması, işbirliğini kolaylaştırmak için 
anneyle sık sık toplantılar düzenlenmesi, çocuğun okul reddinin sebebinin değerlendirilmesi, 
çocuğun mümkün olduğunca aynı kişinin refakatinde okula ulaşımının sağlanması, bağlandığı 
kişinin ilerleyen zamanlarda giderek süresinin kısaltılarak çocuğun refakatinin sağlanması, 
küçük grup etkileşimleri için çocuğun teşvik edilmesi, başka bir akranın çocuğa desteğinin 
oluşturulması, çocuğun çabaları karşısında ödüllendirilmesi, diğer etkinliklere geçiş için 
çocuğa daha fazla zaman tanınması şeklindedir (In-Albon, Schneider, 2012).

Bilişsel Davranış Terapisi; Programda klasik veya operant koşullanma veya sosyal öğrenme 
teknikleri kullanılmaktadır. Bilişsel Davranış Terapisi sırasında ayrılma anksiyetesinin 
kaynağının hangi tür ikincil kazançlar için olduğuna dair iç görü oluşturulması, çocuğun 
kontrol endişeleri, uyarılma durumlarındaki sıklığın azalması, korkulan durumlarla 
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yüzleştirilmesi hedeflenir. Bu amaçlara ulaşmak amacıyla, bilişsel yeniden yapılandırma, 
problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, psikoeğitim, gevşeme eğitimi, model alma, 
tepkisel durumları önleme, acil durumları yönetme üzerine durulur. Bilişsel Davranış 
Terapisinin kökeninde exposure ve tepkisel davranışları engelleme girişimleri yatmaktadır 
(In-Albon, Schneider, 2012).

Başa Çıkma Programı; Anksiyeteyi tetikleyen durumlara seviyeli maruz bırakma ile bilişsel 
yeniden yapılandırma oluşturularak kaygıyı azaltmaya yönelik baş etme becerilerinin 
geliştirilmesi ve gevşeme sağlanmasını içermektedir (In-Albon, Schneider, 2012).

Arkadaş (Friends) Programı

F- Feeling worried? (Endişeli misin?)

R- Relax and feel good. (Rahat ol ve iyi hisset.)

I- Inner thoughts (İçindeki düşünceler.)

E- Explore plans ( Planları ortaya koy.)

N- Nice work so reward yourself. (İyi iş çıkardığınızda kendinizi ödüllendirin.)

D- Don’t forget to practice. (Uygulamaları unutmayın.) and

S- Stay calm, you know how to cope now. (Sakin kal, nasıl başa çıkacağını biliyorsun.)

Program bütün bilişsel ve kişilerarası terapilerin ana öğelerini içermektedir. 6-10 yaşlarındaki 
çocuklara uygulanan bu programda amaç toplumsal bağlar geliştirmeleri için destekleyici 
olmak, çocuklar arasında arkadaşlıklar geliştirmek, akranlar arasında anksiyete durumları için 
destek gruplarının oluşturulması üzerinde durmaktadır. Tedavinin sonuçları terapi sonrası 
fakat, bir yıl içerisinde alınabilmektedir (In-Albon, Schneider, 2012).
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ÖZET

Çocukluk kaygısı, tedavi edilmediği takdirde önemli ölçüde sıkıntıya ve bozulmaya neden 
olabilen ve yetişkinlikte zihinsel sağlık sorunları olasılığını artıran yaygın bir durumdur.
Kaygı bozukluğu yaşayan çocuk/ergenlerin endişelenme, kaygı duyma konusunda bazı 
olumsuz inanışlar ve değerlendirmeler geliştirdiği görüşü bilişsel davranışçı kuram tarafından
öne sürülmektedir. Bu durumda çocuk/ergen yaşantısı ile alakalı herhangi bir durum veya 
nesneye karşı endişelenebilmekte ve bu endişenin kontrolünü sağlayamayacağı konusunda 
inanca sahip olabilmektedir. Kaygı bozukluğu yaşayan çocuk ve ergenlerde uygulanan 
girişimler, çocuklarda iyi bir duygusal sağlığın geliştirilmesi açısından önemli bir işleve 
sahiptir. Bilişsel davranışçı terapinin çocuklar üzerindeki anksiyeteyi azalttığı yapılan 
çalışmalarda açıkça gözlenmiş ve desteklenmiştir. Son zamanlarda çocukların ve gençlerin 
ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik daha kapsamlı yaklaşımlar geliştirmeye ilgi duyulmaktadır.
Bilişsel davranış terapisine dayalı özellikle cesaret verici bir program olan FRIENDS for Life 
programı çocuk ve ergenlerde kaygıyı önlemek için uygulanan önemli girişimler arasında yer 
almaktadır. Friends for Life, çocukların kaygı tepkilerini ve stresli durumlara verdikleri 
benzersiz fizyolojik tepkileri anlamalarına yardımcı olur. Duygularını etkin bir şekilde 
yönetmelerine yardımcı olmak için duygusal bir araç kutusu sağlayan bir dizi kaygı yönetimi 
tekniği öğretilir. Programın son odak noktası, kaygılı çocukların stresli veya zor durumlardan 
kaçınma eğilimini hedefler. Bunun yerine çocuklara problem çözme becerileri ve 
endişeleriyle sistematik olarak yüzleşmek ve üstesinden gelmek için dereceli maruz kalmanın 
kullanımı öğretilir. Bu, çocukların kişisel farklılıkları kabul etmeyi ve kabul etmeyi ve 
endişeleriyle başa çıkmada birbirlerine destek olmayı ve yardım etmeyi öğrendiği olumlu bir 
grup bağlamında gerçekleşir. tüm bu etkileriyle FRIENDS for Life programı, sağlığın 
korunması ve geliştirilmesi yoluyla genel nüfus içinde psikolojik refahı iyileştirmenin ve 
sürdürmenin önemini vurgulamaktadır. Bu makale, okul hemşireliği kapsamında çocuk ve 
ergenlerde kaygı önleme programlarının farklı yaklaşımlarını, sonuçlarını ve eksikliklerini
özetlemektedir. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar özetlenmesi ve tartışılması diğer 
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girişimleri tamamlamak için FRIENDS for Life programının okul hemşireliğinde nasıl 
kullanılabileceği anlatılmaktadır. Son olarak, mevcut araştırmanın sınırlamaları tartışılmakta 
ve FRIENDS'in okullarda pratik uygulamasıyla ilgili konular vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Friends programı, Çocuk, Ergen, Anksiyete bozuklukları.

ABSTRACT

Childhood anxiety is a common condition that, if left untreated, can cause significant distress 
and impairment and increase the likelihood of mental health problems in adulthood. The view 
that children/adolescents with anxiety disorders develop some negative beliefs and 
evaluations about worrying and anxiety is put forward by cognitive behavioral theory. In this 
case, the child/adolescent may be worried about any situation or object related to their life and 
may have a belief that this anxiety cannot be controlled. Interventions applied to children and 
adolescents with anxiety disorders have an important function in terms of developing good 
emotional health in children. It has been clearly observed and supported in studies that 
cognitive behavioral therapy reduces anxiety in children. There has been recent interest in 
developing more comprehensive approaches to improving the mental health of children and 
young people. The FRIENDS for Life program, a particularly encouraging program based on 
cognitive behavioral therapy, is among the important initiatives to prevent anxiety in children 
and adolescents. Friends for Life helps children understand their anxiety responses and their 
unique physiological responses to stressful situations. A range of anxiety management 
techniques are taught that provide an emotional toolbox to help them effectively manage their 
emotions. The final focus of the program targets the tendency of anxious children to avoid 
stressful or difficult situations. Instead, children are taught problem-solving skills and the use 
of graduated exposure to systematically confront and overcome their concerns. This happens 
in a positive group context where children learn to acknowledge and accept personal 
differences and to support and help each other in coping with their concerns. With all these 
implications, the FRIENDS for Life program emphasizes the importance of improving and 
maintaining psychological well-being among the general population through the protection 
and promotion of health. This article summarizes the different approaches, results and 
shortcomings of anxiety prevention programs in children and adolescents within the scope of 
school nursing. It describes how the FRIENDS for Life program can be used in school 
nursing to summarize and discuss the results from the studies and to complement other 
interventions. Finally, the limitations of the current research are discussed and issues related 
to the practical application of FRIENDS in schools are highlighted.

Keywords: Friends Program, Child, Adolescent, Anxiety Disorders.

GİRİŞ

Çocukluk kaygısı, tedavi edilmediği takdirde önemli ölçüde sıkıntıya ve bozulmaya neden 
olabilen ve yetişkinlikte zihinsel sağlık sorunları olasılığını artıran yaygın bir durumdur.
Kaygı bozukluğu yaşayan çocuk/ergenlerin endişelenme, kaygı duyma konusunda bazı 
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olumsuz inanışlar ve değerlendirmeler geliştirdiği görüşü bilişsel davranışçı kuram tarafından
öne sürülmektedir. Bu durumda çocuk/ergen yaşantısı ile alakalı herhangi bir durum veya 
nesneye karşı endişelenebilmekte ve bu endişenin kontrolünü sağlayamayacağı konusunda 
inanca sahip olabilmektedir. Kaygı bozukluğu yaşayan çocuk ve ergenlerde uygulanan 
girişimler, çocuklarda iyi bir duygusal sağlığın geliştirilmesi açısından önemli bir işleve 
sahiptir. Bilişsel davranışçı terapinin çocuklar üzerindeki anksiyeteyi azalttığı yapılan 
çalışmalarda açıkça gözlenmiş ve desteklenmiştir. Son zamanlarda çocukların ve gençlerin 
ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik daha kapsamlı yaklaşımlar geliştirmeye ilgi duyulmaktadır.
Bilişsel davranış terapisine dayalı özellikle cesaret verici bir program olan FRIENDS for Life 
programı çocuk ve ergenlerde kaygıyı önlemek için uygulanan önemli girişimler arasında yer 
almaktadır. Friends for Life, çocukların kaygı tepkilerini ve stresli durumlara verdikleri 
benzersiz fizyolojik tepkileri anlamalarına yardımcı olur. Duygularını etkin bir şekilde 
yönetmelerine yardımcı olmak için duygusal bir araç kutusu sağlayan bir dizi kaygı yönetimi 
tekniği öğretilir. Programın son odak noktası, kaygılı çocukların stresli veya zor durumlardan 
kaçınma eğilimini hedefler. Bunun yerine çocuklara problem çözme becerileri ve 
endişeleriyle sistematik olarak yüzleşmek ve üstesinden gelmek için dereceli maruz kalmanın 
kullanımı öğretilir. Bu, çocukların kişisel farklılıkları kabul etmeyi ve kabul etmeyi ve 
endişeleriyle başa çıkmada birbirlerine destek olmayı ve yardım etmeyi öğrendiği olumlu bir 
grup bağlamında gerçekleşir. Tüm bu etkileriyle FRIENDS for Life programı, sağlığın 
korunması ve geliştirilmesi yoluyla genel nüfus içinde psikolojik refahı iyileştirmenin ve 
sürdürmenin önemini vurgulamaktadır. Bu makale, psikiyatri hemşireliği kapsamında çocuk 
ve ergenlerde kaygı önleme programlarının farklı yaklaşımlarını, sonuçlarını ve eksikliklerini 
özetlemektedir. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar özetlenmesi ve tartışılması diğer 
girişimleri tamamlamak için FRIENDS for Life programının okul hemşireliğinde nasıl 
kullanılabileceği anlatılmaktadır. Son olarak, mevcut araştırmanın sınırlamaları tartışılmakta 
ve FRIENDS'in okullarda pratik uygulamasıyla ilgili konular vurgulanmaktadır.

GELİŞME

Önceleri çocuklarda anksiyeteyi önlemek için Phillip C. Kendall'ın kullandığı  “Coping Cat” 
gibi protokoller oluşturulmuştur. Bu yöntemden farklı olarak FRİENDS programı, anksiyete 
protokolleri yerine, koruyucu, erken müdahale veya tedavi yaklaşımlarını içeren bir grup 
formatı kullanır (Dadds ve ark,1999).  Profesör Paula Barrett tarafından geliştirilen FRIENDS 
Programları, dayanıklılığı geliştirme amacıyla oluşturulmuş bir dizi programdır. Başlarda 
kaygının erken müdahalesi ve önlenmesi için geliştirilen bu programın amacı, sosyal-
duygusal becerileri, dayanıklılığı arttırmak, yaşam boyu endişe, depresyonu önlemek, aynı 
zamanda tedavi etmektir (Cooper, Jacobs, 2011; Gladstone, Beardslee, 2009; Neil, 
Christensen, 2009).

FRIENDS programları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından etkili kanıta dayalı korunma 
programları olarak kabul edilmektedir (WHO, 2004). FRIENDS'in etkinliğini gösteren 
“dünya çapında bir dizi büyük ölçekli tip 1 randomize kontrol denemesi” ile “hastalıkları 
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içselleştirmeye yönelik en sağlam destekli programlardan biri” olduğu belirtilmiştir (Cooper, 
Jacobs, 2011). 

Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özgü ayrı ayrı geliştirilen FRİENDS programları, stres ve 
endişe ile başa çıkmaya yardımcı olmak için fizyolojik, bilişsel ve davranışsal stratejiler 
içermektedir (Prince-Embury, Sandra, 2014). Çocuklar, ergenler, yetişkinler ve yaşlılar 
üzerinde yapılan çalışmalar da OKB, anksiyete, depresyon, otizm ve stres gibi ruhsal sağlık 
sorunların ele alınmasında FRİENDS programının etkinliğini göstermiştir (Neil, Christensen, 
2009; Fisak ve ark, 2011; Anticich ve ark, 2012; Anticich ve ark, 2013).

FRIENDS protokolü, hem klinik hem de eğitim ortamlarında öğretmenler, psikologlar ve 
yardımcı sağlık uzmanları tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiştir (Barrett, Paula, 2013). 

FRIENDS protokolü gelişime duyarlı dört programa tasarlanmıştır:

• Fun FRIENDS (Eğlenceli arkadaşlar): 4-7 yaş için.
• FRIENDS for life (Yaşam için ARKADAŞLAR): (8 - 11 yaş) 
• My FRIENDS Youth (ARKADAŞLARIM Gençlik): (12 - 15 yaş) 
• Adult Resilience for Life (Yaşam için Yetişkin Dayanıklılığı): (16 yaş ve üstü)

Programlar genellikle iki seans ve 60-75 dakika olan 10 seanstan oluşmaktadır. Bununla 
birlikte, işlenen konuya göre oturumların süresi ve sayısında esnek düzenlemeler 
yapılabilmektedir. Evde esnekliği arttırma stratejileri, program stratejilerini ve davranış 
yönetimi tekniklerini pekiştirmek için bakıcılar ve eğitimcilerle yaklaşık 90-120 dakikalık iki 
bilgilendirme oturumu gerçekleştirilir (Barrett, 2012a), (Barrett, 2012b), (Barrett, 2012c), 
(Barrett, 2012d).

FRIENDS programları bilişsel davranışçı, kabul-bağlılık ve olumlu psikoloji yaklaşımlarına 
dayanan müdahalelerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Daha genç yaş gruplarında ele alınan 
beceriler, FRIENDS kısaltması harfleriyle temsil edilirken, yetişkin programı LIFE 
kısaltmasını kullanmaktadır. FRIENDS programlarının tümü içerik olarak örtüşürken, 
gelişimsel olarak uygun aktiviteler kullanarak her programda beceri sağlama yöntemleri 
farklılık göstermektedir. Özellikle, “Eğlenceli ARKADAŞLAR (Fun FRİENDS)” gibi daha 
genç yaşlara uygulanan programlarda kuklalar, hikâye kitapları ve renklendirme etkinlikleri 
gibi daha fazla oyuna dayalı teknikler teşvik edilirken, “ARKADAŞLARIM Gençlik ve 
Yetişkin Direnç programları (My FRIENDS Youth)”; rol oynamayı, grup tartışmalarını ve 
yazılı etkinlikleri kullanmaktadır (Barrett, 2012c).

FRIENDS for life (Yaşam için ARKADAŞLAR) (8 - 11 yaş) 

FRIENDS for Life, 8-11 yaş arası çocuklara anksiyete bozuklukları, depresyonu hedef 
duygularıyla daha etkin başa çıkma becerilerini öğretir ve duygusal esneklik, problem çözme 
yetenekleri ve özgüven geliştirmeyi amaçlar (Zwaanswijk, Kosters, 2015).

Program bütün bilişsel ve kişilerarası terapilerin ana öğelerini içermektedir. 6-10 yaşlarındaki 
çocuklara uygulanan bu programda amaç, toplumsal bağlar geliştirmeleri için destekleyici 
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olmak, çocuklar arasında arkadaşlıklar geliştirmek, akranlar arasında anksiyete durumları için 
destek gruplarının oluşturulması üzerinde durmaktadır. Tedavinin sonuçları terapi sonrası 
fakat, bir yıl içerisinde alınabilmektedir (In-Albon, Schneider, 2012).

Program çeşitli amaçlar için uygulanabilir: Bunlar;  (1) bir hastalık riskinden bağımsız olarak 
tüm çocuklar için evrensel önleme olarak; (2) bir bozukluğu geliştirme riski taşıyan belirli 
gruplar için seçici önleme olarak; (3) endişe belirtileri gösteren, ancak bir klinik bozukluk için 
kriterleri karşılamayan çocuklar için önlendiği gibi ve (4) anksiyete bozukluğu tanısı konan 
çocuklar için tedavi olarak. Çünkü önceki çalışmalar programın çocuklarda anksiyete ve 
depresyon belirtilerini azaltmadaki etkinliğini göstermiştir (Barrett ve ark, 1997; Barrett ve 
ark, 2001; Essau ve ark, 2012). 

Çocuklara kaygı, depresyon duygularını nasıl tanıyacakları, rahatlayacakları, endişeli veya 
üzgün olduklarında ne yapacakları, olumsuz düşünceleri nasıl tanımlayacakları, bunları nasıl 
olumlu düşüncelere dönüştürecekleri öğretilir. Ayrıca, zor durumlar karşısında plan 
yapmaları, başarısızlıklara odaklanmak yerine en iyisini denemeleri ve yaptıkları zaman 
kendilerini ödüllendirmeleri öğretilir (Zwaanswijk, Kosters, 2015).

'FRIENDS for Life', ruh sağlığı profesyonellerinin yanı sıra, sınıf öğretmenleri tarafından 
kolaylaştırılmak üzere tasarlanmış standartlaştırılmış okul temelli bir pozitif ruhsal sağlık 
programıdır. Çoğu birey, yaşamlarının bir noktasında en azından hafif bir endişe hissedecektir 
(Farrell ve Barrett, 2003). Bu program, kaygıyı azaltmak ve dayanıklılığı arttırmak için 
gereken becerileri öğretir ve kaygı düzeylerine bakılmaksızın tüm öğrenciler için faydalıdır 
(WHO, 2004).

Okul temelli ruh sağlığı programları, klinik ve bireysel ortamlarda kullanımlarına göre 
potansiyel avantajlara sahiptir. Normalleşme, sosyal etkileşimler, modelleme, akran ve grup 
geri bildirimi ve olası korkulan kişilerarası bağlamlara ve/veya okul durumlarına maruz kalma 
için fırsatlar sunarlar. Araştırma, ruh sağlığı hizmetlerine ihtiyaç duyan çocuk ve ergenlerin % 
80'inin böyle bir müdahaleyi gerçekleştiremediğini ortaya koymuştur (Cobham, 2012). Ruh 
sağlığı hizmetlerinde psikolojik müdahaleye erişimde zaman, maliyet, bulunabilirlik, bağlılık 
ve konum dahil bir dizi engel mevcuttur (Jorm ve Wright, 2007). Bu nedenle, “Yaşam için 
Dostlar” programı, eğitimde evrensel pozitif ruh sağlığı programlarının uygulanmasında 
kavramsal bir değişim yarattı (Henefer, Rodgers, 2013).

“FRIENDS for Life” kelimesi, çocuklara ve ergenlere, başa çıkma adımlarını hatırlamalarına 
yardımcı olan bir kısaltmadır (Barret, 2005).

F- Feeling worried? (Endişeli misin?)

R- Relax and feel good. (Rahat ol ve iyi hisset.)

I- Inner thoughts (İçindeki düşünceler.)

E- Explore plans (Planları ortaya koy.)

N- Nice work so reward yourself. (İyi iş çıkardığınızda, kendinizi ödüllendirin.)
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D- Don’t forget to practice. (Uygulamaları unutmayın)

S- Stay calm, you know how to cope now. (Sakin kal, nasıl başa çıkacağını biliyorsun.)

FRİENDS for life, yapılandırılmış on oturumluk bir CBT programıdır. Program CBT 
prensiplerine (1) Öğrenme/Davranış, (2) Bilişsel ve (3) Fizyolojik olmak üzere üç ana 
bileşenden oluşmaktadır (Henefer, Rodgers, 2013).

Öğrenme/davranış bileşeni, çocuklara ve ergenlere problem çözme, başa çıkma becerilerini 
kullanma, yavaş yavaş korkulan durumlara maruz kalma, cesur davranış için kendilerini 
ödüllendirme ve olumlu rol modelleri belirleme ve ağları destekleme konusunda yardımcı 
olmayı içerir (Henefer, Rodgers, 2013).

Bilişsel bileşen, çocuklara ve gençlere pozitif kendi kendine konuşma (yeşil düşünceler) 
kullanma, olumsuz kendi kendine konuşma (kırmızı düşünceler) ile mücadele etme, 
kendilerini gerçekçi bir şekilde değerlendirme ve kendilerini ödüllendirme konusunda yardım 
etmeyi içerir (Henefer, Rodgers, 2013).

Fizyolojik bileşen, çocuklara ve ergenlere vücut ipuçlarının farkında olmalarını, rahatlama 
tekniklerini kullanmalarını ve kendi kendilerini düzenlemelerini öğretmeyi içerir (Henefer, 
Rodgers, 2013).

Tablo 1. “Yaşam İçin Dostlar” On Oturum Programı

Seanslar Konular
Seans 1 ‘Yaşam için Dostlar’ a giriş; farklılıkları anlamak ve kabul etmek
Seans 2 Kendi ve diğer insanların duygularını anlamak, faydalı yollarla düşünmek
Seans 3 Vücudumuzu dinlemek, duyguları, rahatlama egzersizlerini anlamak için 

ipuçları
Seans 4 Kendi kendine konuşma - yararlı (yeşil) düşünceler ve yararsız (kırmızı) 

düşünceleri anlama
Seans 5 Yardımcı olmayan (kırmızı) düşüncelere meydan okumak, adımlarla başa 

çıkmak
Seans 6 Rol modelleri ve destek ekipleri, 6 aşamalı problem çözme planı
Seans 7 Kendimizi ödüllendirmek
Seans 8 'DOSTLAR İÇİN YAŞAM' bölümünde öğrenilen becerileri uygulama
Seans 9 'FRIENDS for Life' planını kullanmak kendimize ve başkalarına yardım etmeyi 

planlıyor
Seans 10 İnceleme ve toplanma

SONUÇ

'Yaşam için Dostlar' Programı için Kanıtlar

Çok sayıda çalışma, “FRIENDS for Life” programının etkinliğini göstermiştir. Barrett ve 
Turner (2001) programı izleyen kaygılarda önemli düşüşler olduğunu göstermiştir. Lowry-
Webster, Barrett & Lock’un 2003’teki çalışması, 12 aylık takipte anksiyete üzerinde önemli 
düşüşlerin olduğunu bulmuştur.
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Birçok araştırma çalışması, 'FRIENDS for Life' programının, programı tamamladıktan sonra 
dört yıla kadar kaygılarda kalıcı azalma sağlayabileceğini göstermiştir (örneğin, Dadds, 
Spence, Holland, Barrett ve Laurens, 1997; Dadds ve diğerleri 1999; Barrett, Sonderegger ve 
Xenos, 2003).  İrlanda’da Rodgers (2010), “FRIENDS for Life” programının İrlanda'daki ilk 
kontrollü değerlendirmesini, Dublin şehrinde ilk sınıf sonrası öğrencilerle yaptı. Bu çalışma, 
programın müdahale grubundaki “genel kaygıyı” ve özellikle “ayrılma kaygısını” kontrol 
grubuna kıyasla önemli ölçüde azalttığını buldu. Müdahale grubunun “genel kaygı” 
düzeyindeki olumlu azalmalar da, kendi ebeveynleri tarafından onaylandı.  “FRIENDS for 
Life” programının etkinliği, Carlow ve Kilkenny'deki ilköğretim okullarında da 
değerlendirildi.  Crosbie ve ark. (2011), program tamamlandıktan üç ay sonra sürdürülen 
programı takiben kaygı ve özgüven ölçütlerinde önemli iyileşmeler tespit etmişlerdir. 

Burke ve ark.(2017), düzenlediği 10 ila 11 yaşları arasındaki, yüksek düzeydeki otizm 
spektrum bozukluğu ile başvuran çocuklarda uyarlanmış bir “FRIENDS for Life” 
programının etkisini araştırmıştır.  Bu çalışmaların sonuçları, Dünya Sağlık Örgütü'nün 
çocuklara yönelik kaygı için her müdahale düzeyinde etkili olan tek kanıta dayalı programın 
“yaşam için ARKADAŞLAR  (FRİENDS for life)” programı olarak bahsetmesine sebep 
olmuştur (WHO, 2004).
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ÖZET

Bu çalışmada meyve ve sebzelerin antioksidan içerikleri ve hasat sonrası uygulamaların 
antioksidan miktarı üzerine etkilerine yönelik olarak yapılan çalışmalar derlenmiştir. Meyve 
ve sebzeler içerdikleri vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lifler nedeniyle beslenme ve 
sağlık açısından oldukça önemlidir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar meyve ve sebzelerin 
içerdiği biyokimyasal maddelerin ve antioksidanların düzenli olarak tüketilmesi sonucu insan 
sağlığını riske atan birçok hastalığın önüne geçtiğini kanıtlamıştır. Antioksidan bir mikro 
besin olup, ortamda oksitlenebilir substratın miktarından daha düşük konsantrasyonda 
bulunduğunda dahi substratın oksidasyonunu önemli ölçüde geciktiren veya önleyen herhangi 
bir madde olarak tanımlanmaktadır. Vücudu zararlı serbest radikallere karşı koruyan 
vitaminler, mineraller, karotenoidler ve polifenoller için de ortak bir isim olarak 
kullanılmaktadır. Beslenme ile yeterli miktarda alınan antioksidanların bağışık sistemini 
uyararak, hücrenin savunmaya geçmesini sağladığı düşünülmektedir. Dolayısıyla 
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antioksidanlar açısından zengin besinlerin tüketilmesi ile bağışık sisteminin güçlenmesi 
sağlanmaktadır. Besinlerden meyve ve sebzeler doğal antioksidan kaynaklarıdır. Günlük 
beslenme programlarında meyve ve sebzelerin tüketilmesi yoluyla, hücrelerde oksidatif zarar 
riski azaltılabilmektedir. Meyve ve sebzeler, birçok farklı antioksidan bileşenlerden oluşan 
çok iyi bir doğal antioksidan olduğundan “süper gıdalar” veya “fonksiyonel gıdalar” olarak 
adlandırılmaktadır. Meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanlar karotenoidler, vitaminler, 
fenolik bileşikler, flavonoidler, diyetle alınan glutatyon ve içsel metabolitlerden oluşmaktadır. 
Bunlar serbest radikal temizleyici, tekli ve üçlü oksijen söndürücü, enzim inhibitörleri, 
peroksit ayrıştırıcılar ve sinerjistler olarak görev yapmaktadır. Meyve ve sebzelerde bulunan 
antioksidan maddeler hasattan sonra, depoda bekleme süresinde hatta minimal işleme 
süreçlerinde kayba uğramaktadır. Bu sebeple hasat sonrası uygulamalarla gıdalarda bulunan 
antioksidan maddelerin korunması hatta artırılması hedeflenmektedir. Hasat sonrası 
uygulamalar genellikle ürünün tazeliğini korumak ve mikrobiyal büyümeyi önlemek için 
yapılmaktadır. Bununla birlikte, bu uygulamalar ürünün metabolik aktivitesini etkileyerek, 
antioksidan bileşiklerin biyosentezini de tetikleyebilmektedirler. Meyve ve sebzelerin 
antioksidan kapasitesi yüksek olmakla birlikte, bu kapasitenin hasattan sonraki dönemde de 
korunması veya arttırılması da önemlidir. Yapılan çalışmalarda, değişik hasat sonrası 
uygulamaların meyve ve sebzelerin antioksidan içeriğinin korunması veya arttırılması 
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmalar sonucunda uygulamaların; ürünlere ve 
kullanılan uygulamaya göre antioksidan miktarını koruduğu, arttırdığı veya azalttığı 
görülmüştür. Bu nedenle, konuyla ilgili yapılan çalışmalar bulunmakla birlikte; yeni 
çalışmaların da yapılması gerektiği kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Meyve, sebze, antioksidan, hasat sonrası, depolama.

ABSTRACT

In this study, antioxidant contents of fruits and vegetables and the effects of post harvest 
applications on antioxidant amount were reviewed. Fruits and vegetables are very important 
in terms of nutrition and health due to the vitamins, minerals, antioxidants and fibers they 
contain. Recent studies have shown that the regular consumption of compound substances and 
antioxidants contained in the content of fruit and vegetables prevents many diseases that 
endanger human health. An antioxidant micronutrient is defined as any substance that 
significantly inhibits or prevents oxidation of the oxidizable substrate even when it is present 
at a concentration lower than the amount of oxidizable substrate in the medium. It is also used 
as a common name for vitamins, minerals, carotenoids and polyphenols that protect the body 
against harmful free radicals. It is thought that the antioxidants taken in sufficient amounts 
with nutrition stimulate the immune system and enable the cell to pass to the defense. 
Therefore, our immune system can be strengthened by consuming foods rich in antioxidants.
Fruits and vegetables among the foods are natural sources of antioxidants. By consuming 
fruits and vegetables in daily nutrition programs, the risk of oxidative damage to cells can be 
reduced. Fruits and vegetables are called “superfoods” or “functional foods” because they are 
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very good natural antioxidants consisting of many different antioxidant components. 
Antioxidants found in fruits and vegetables consist of carotenoids, vitamins, phenolic 
compounds, flavonoids, dietary glutathione, and internal metabolites. They act as free radical 
scavengers, single and triple oxygen scavengers, enzyme inhibitors, peroxide scavengers, and 
synergists. Antioxidant substances in fruits and vegetables are lost after harvest, in storage 
time or even in minimal processes. For this reason, it is aimed to protect and even increase the 
antioxidant substances in foods through post-harvest applications. Post-harvest applications 
are generally carried out to preserve the freshness of the crop and prevent microbial growth. 
However, these applications may trigger the biosynthesis of antioxidant compounds by 
affecting the metabolic activity of the product. Although the antioxidant capacity of fruits and 
vegetables is high, it is also important to maintain or increase this capacity in the post-harvest 
period. In these studies, the effects of different post-harvest applications on preserving or 
increasing the antioxidant content of fruits and vegetables were investigated. As a result of 
research; It is seen that the amount of antioxidant preserves, increases or decreases according 
to the products and the application used. Therefore, although there are studies on the subject; 
It was concluded that new studies should be done.

Keywords: Fruit, vegetables, antioxidant, postharvest, storage.

GİRİŞ

İnsanın normal yaşamını sürdürebilmesinde oksijen molekülü oldukça önemli olmasına 
karşın, oksijenin vücutta metabolize edilmesi sırasında ortaya çıkan reaktif oksijen türlerinin 
(ROT), insan vücuduna zarar verme potansiyeli bulunmaktadır. ROT’nin çoğunluğunu serbest 
radikaller oluşturduğundan, kimyasal reaktiviteleri normal oksijen molekülüne göre oldukça 
yüksektir (Koca ve Karadeniz, 2003).

Serbest radikaller dış orbitalinde bir ya da daha fazla eşlenmemiş elektron bulunduran, yapısı 
kararlı olmayan, yüksek enerjili atom veya moleküller olup (Karabulut ve Gülay 2016),
kararsız yapılarından dolayı kendilerini nötralize etmek için diğer maddelerle kolaylıkla 
reaksiyona girebilmekte; membran lipidleri, nükleik asitler, proteinler, DNA ve nükleotid 
koenzimler gibi biyolojik materyallere zarar verebilmektedir. Serbest radikaller hücrelerin 
DNA'sına zarar verdiğinde, hasarlı hücreden kopyalanan tüm hücreler aynı genetik hasara 
sahip olmakta (Dolas Ashadevi ve Gotmare, 2015), dolayısıyla hücrede oluşturulan bu 
zararlar sonucu kalp-damar hastalıkları, değişik kanser türleri, sinir sistemi hastalıkları, 
bağışıklık sisteminin zayıflaması, katarakt gibi değişik hastalıklar oluşabilmektedir (Koca ve 
Karadeniz, 2003). Serbest radikallerin bu zararlarına karşın, ciltteki kolajen lifleri arasında 
bağlantıların oluşturulmasını sağlamaları gibi olumlu etkileri de bulunmaktadır (Dolas 
Ashadevi ve Gotmare, 2015). 

Antioksidan bir mikro besin olup,  ortamda oksitlenebilir substratın miktarından daha düşük 
konsantrasyonda bulunduğunda dahi oksitlenebilir substratın oksidasyonunu önemli ölçüde 
geciktiren veya önleyen herhangi bir madde olarak tanımlanmakta (Ravimannan ve 
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Nisansala, 2017) ve vücudu zararlı serbest radikallere karşı koruyan vitaminler, mineraller, 
karotenoidler ve polifenoller için ortak bir isim olarak kullanılmaktadır Antioksidanlar, 
serbest oksijen radikallerini etkileyerek, onları tutup, daha zayıf bir moleküle çevirebilmekte, 
serbest radikallerle etkileşip, onlara bir hidrojen aktararak aktivitelerini azaltmakta veya 
inaktif hale getirmekte (ör. Vitaminler, flavonoidler); serbest radikalleri bağlayıp zincirlerini 
kırarak fonksiyonlarını önlemekte ve son olarak da serbest radikallerin oluşturdukları zararları 
onarıcı etki göstermektedirler (Anonim, 2019).

Antioksidanlar, doğal enzimatik antioksidanlar ve enzimatik olmayan antioksidanlar olarak 
iki gruba ayrılmaktadır.. Superoksit dismutaz ve katalazlar çoğunlukla peroksizomlarda 
bulunan doğal enzimatik antioksidanlar iken; E vitamini, C vitamini, BHT, BHA, 
karotenoidler, glutatyon ve türevleri, fenolik bileşikler, flavonoidler ve alkaloidler doğal ve 
sentetik antioksidanlardır. Beslenme, insan metabolizmasında serbest radikal aktivitesinin 
önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Doğal antioksidanlar bakımından zengin bir 
beslenme programı vücudun reaktif antioksidan potansiyelini önemli oranda 
arttırabildiğinden, serbest radikallerden kaynaklanan hastalık riskini azaltabilmektedir. 
Beslenme ile yeterli miktarda alınan antioksidanların bağışık sistemini uyararak, hücrenin 
savunmaya geçmesini sağladığı düşünülmektedir (Prior, 2003). Dolayısıyla antioksidanlar 
açısından zengin besinlerin tüketilmesi ile bağışık sistemimiz güçlendirilebilmektedir. 

Besinlerden meyve ve sebzeler doğal antioksidan kaynaklarıdır. Günlük beslenme 
programlarında meyve ve sebzelerin tüketilmesi yoluyla, hücrelerde oksidatif zarar riski 
azaltılabilmektedir. Meyve ve sebzeler, birçok farklı antioksidan bileşenlerden oluşan çok iyi 
bir doğal antioksidan olduğundan “süper gıdalar” veya “fonksiyonel gıdalar” olarak 
adlandırılmaktadır. Meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanlar karotenoidler, vitaminler, 
fenolik bileşikler, flavonoidler, diyetle alınan glutatyon ve içsel metabolitlerden oluşmaktadır. 
Bunlar serbest radikal temizleyici, tekli ve üçlü oksijen söndürücü, enzim inhibitörleri, 
peroksit ayrıştırıcılar ve sinerjistler olarak görev yapmaktadır (Ravimannan ve Nisansala, 
2017). Bu çalışmada meyve ve sebzeleri antioksidan içerikleri ile bunların hasattan sonra 
arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalar incelenmiştir. 

MEYVE VE SEBZELERDE BULUNAN ANTİOKSİDANLAR

Meyve ve sebzelerde bulunan antioksidan maddeler arasında; tokoferoller (E vitamini), C 
vitamini, β-karoten, selenyum ve fenolik bileşikler yer almaktadır. Bu ürünlerde bulunan 
antioksidan vitaminlerin (A, C ve E) özellikleri ve insan sağlığındaki etkilerine yönelik 
yapılan yoğun çalışmalar sonucu bunların insan metabolizması üzerindeki etkinliği iyi bir 
şekilde anlaşılmıştır (Wartanowicz ve Ziemlański 1992, 1999). Son yıllarda ise daha çok 
meyve ve sebzelerin rengini oluşturmakla birlikte insan sağlığı açısından da son derece 
önemli etkileri bulunan bileşikler araştırılmaya başlanmıştır. Bunlardan karotenoidler 
içerisinde yer alan özellikle likopen ve lutein gibi bileşiklerin antioksidan özellikleri dikkat 
çekmeye başlamıştır. Özellikle likopenin tekli oksijeni gideren en etkili bileşik olduğu ve 
fazla miktarda tüketilmesinin bazı kanser türlerinin gelişimi ile negatif ilişkili olduğu (Omoni 
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ve Aluko 2005), luteinin ise retinanın serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı 
korunmasında ve aterosklerozun önlenmesinde rol oynadığı tespit edilmiştir (Boileau 2002,
Boban 2002). Meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanlar ve insan sağlığındaki önemleri 
aşağıda özetlenmiştir. 

Fenolik bileşikler: Fenolik bileşikler, temel karbon iskeletinin yapısına göre, fenolik asitler 
(hidroksibenzoik asit ve hidroksisinamik asit türevleri) ve flavonoidler olmak üzere gruba 
ayrılmaktadır. Bu ikisi arasında, heterosiklik karbon halkanın yapısına bağlı olarak birçok alt 
sınıf da bulunmaktadır (Manach ve ark. 2004). Fenolik bileşiklerin çoğunun kimyasal 
yapısının ayrıntıları henüz çok iyi bilinmemektedir. Bununla birlikte, moleküldeki ikame 
edicilerin (asıl atomun yerini alan başka atom) sayısı, türü ve yerine göre kimyasal ve fiziksel 
özellikleri, biyolojik aktivitesi ve metabolizması bilinmektedir (Scalbert ve Williamson 
2000). Fenolik bileşikler bitkilerde yaygın olarak bulunan sekonder metabolitler olup, bitkinin 
patojenlere ve radyasyona karşı savunma mekanizmalarında yer almakta ve doğrudan 
antioksidan aktiviteye katılmaktadırlar. Fenolik bileşikler gıda endüstrisinde de lipidlerin 
oksidatif bozunmasını geciktirdiği için değer kazanmıştır. Ayrıca fenolik bileşiklerin, 
antitümör, antimikrobiyal ve iltihap önleyici etkileri de bulunmaktadır (Ravimannan ve 
Nisansala, 2017). 

Flavonoidler: Fenolik bileşikler içerisinde yer alan flavonoidler; flavonlar, flavanoller, 
flavanonlar, flavan-3oller, izoflavonlar ve antosiyanidin bileşikleri olmak üzere altı gruba 
ayrılmaktadır. Doğada 4000’den fazla sayıda flavonoid bulunmaktadır. Flavonoidler, 
antioksidan aktivite, hücre sağlığının korunması, normal doku büyümesi ve vücutta 
yenilenmeyi teşvik etmede önemli oynayan bileşiklerdir. Flavonoidlerin bazıları, C vitamini, 
glutyon ve beta karoten'den daha yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Flavonoidler arasında 
kuersetin, kaempferol ve apigenin glikozitleri baskındır (Dolas Ashadevi ve Gotmare, 2015).

Peroksidaz: Özellikle bitkilerde, sütte ve lökositlerde oluşan ve çeşitli maddelerin 
oksidasyonunu katalize eden hematin grupları içeren bir protein kompleksinden oluşan bir 
enzimdir (Dolas Ashadevi ve Gotmare, 2015).

C Vitamini (Askorbik Asit): Askorbik asit olarak da bilinen ve suda çözünen C Vitamini, 
tüm vücut sıvılarında bulunduğundan bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir savunma 
aracıdır. C vitamini vücutta depolanmadığı için, düzenli olarak alınması gerekli olup, bu 
anlamda de düzenli olarak meyve ve sebzelerin tüketilmesi önem kazanmaktadır. C vitamini 
duyarlı bir molekül olup, pişirme ve işleme sırasında gıdalarda C vitamini kaybı 
oluşabilmektedir. Örn: Soyulmamış Guava meyvesi soyulmuş meyveye kıyasla daha yüksek 
toplam fenol ve askorbik asit içeriğine sahiptir (Ravimannan ve Nisansala, 2017).

2.5. E Vitamini: E Vitamini,tokoferoller ve tocotrienolleri birlikte içermekte olup, yağda 
çözünen başlıca vitaminlerdendir. E vitamini, karaciğer ve diğer dokularda yağ ile birlikte 
depolanabilmektedir. Bu vitamin, güneş yanıklarının iyileştirilmesinden, yaşlanmanın 
geciktirilmesine kadar bir çok mekanizmada yer almaktadır (Ravimannan ve Nisansala, 
2017)
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Karotenoidler: Doğada keşfedilmiş olan 600'den fazla farklı karotenoid bulunmakta olup,  
koyu yeşil, sarı ve turuncu renkli sebzeler ve meyveler, içerdikleri beta-karoten (likopen, 
karotenler) sayesinde güneş radyasyonu hasarından korunmaktadır. Beta karotenin vücutta 
benzer bir rol oynadığına da inanılmaktadır. Ayrıca beta-karoten, A vitamini aktivitesi 
oluşturduğundan beslenmede önemli bir role sahiptir. Bunun dışında karotenoidler 
antioksidan aktivite, bağışıklık sistemi faaliyeti ve hücreler arası iletişim için önemlidir. 
Çeşitli çalışmalara göre, karotenoidlerin kanser vakalarını, kardiyo vasküler hastalıkları, yaşa 
bağlı maküler dejenerasyonları ve katarakt oluşumunu azalttığı kanıtlanmıştır (Ravimannan 
ve Nisansala, 2017)

Fitosteroller: Fitosteroller, triterpenlerdir ve bitkilerin çok önemli yapısal bileşenleridir. 
Çoğu fitosterol, yapısal olarak hayvan sterollerindeki kolesterole benzerlik göstermektedir. 
Fitosteroller ve fitotanoller, kolesterolün bağırsak emilimini önlemekte ve koroner kalp 
hastalığı riskini azaltmaktadır (Ravimannan ve Nisansala, 2017)

Selenyum: Selenyumun biyolojik etkinliği pratikte geçen yüzyılın ikinci bölümünde 
kanıtlanmıştır. Hücre zarlarının lipid oksidasyonuna karşı korunmasını sağlayan ve hidrojen 
peroksit (H202) ve lipidlerin hidroksiperoksit metabolizmasında yer alan glutatyon peroksidaz 
(GSHPx) içindeki selenyum olduğu bulunmuştur. Selenyum, E vitaminine benzer şekilde 
görev yapar veya bazı durumlarda bu vitaminin fonksiyonlarını yapmak üzere E vitamini 
yerine geçebilmektedir. Antioksidan etki göstererek, hücre zarlarını serbest radikal oluşumuna 
karşı korumakta dolayısıyla kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaktadır 
(Wąsowicz ve Gromadzińska 2005)

Glutatyon: Glutatyon, insan vücudunda üç anahtar amino asit olan glisin, sistein ve glutamik 
asidin sentezlenmesiyle üretilmekte ve hücreleri serbest radikal etkilerinden korumaktadır 
Dolas Ashadevi ve Gotmare, 2015).

Sistein: Sistein hücresel sistemlerde serbest radikallerin oksidanlarını bloke eden önemli bir 
antioksidandır. Sistein, pücreleri serbest radikal oksidan hasarına karşı korumak için, E 
vitamini ile birlikte çalışan hücresel glutatyona dahil edilmektedir. Sistein karaciğerde 
metiyoninden sentezlendiğinden doğrudan diyet yoluyla alınması zorunlu değildir (Dolas 
Ashadevi ve Gotmare, 2015).

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI MEYVELER

Meyveler, içerdikleri vitamin ve mineral tuzları ve lif bakımından değerli olmakla birlikte C 
vitamini, karotenoidler ve fenolik bileşikler gibi antioksidanlar açısından da zengindir. 
Özellikle üzümsü meyveler antioksidanlar açısından önemli olup, bazılarında C vitamini 
miktarı yüksek iken, diğerlerinde ise fenolik bileşik madde fazladır. 

Frenk Üzümü: Frenk üzümü meyvelerinde C vitamini miktarı 120-215 mg/ 100 g aralığında
olup, bu meyveler önemli miktarda lutein ve β-karoten içermektedir. Frenk üzümü 
meyvelerinde bulunan antosiyanin miktarı fenolik bileşik içeriğinin (25 mg/g kuru ağırlık) 
1/3'ünü oluştururken (Benvenuti vd. 2004), meyveler antosiyaninlerin yanı sıra 
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hidroksisinamik asit türevleri, özellikle m-kumarik asit de içermektedir (Zadernowski vd. 
2005).

Çilek: Çilek meyveleri de C vitamini (35-104 mg/100 g) ve fenolik bileşikler bakımından 
zengindir. Çilek meyvelerinin fenolik bileşik içeriği 20 mg/g olup, bunun %35-40’ını 
antosiyaninler ve elagik asit türevleri (glikozitler, ellagitanninler) oluşturmaktadır (Klopotek 
vd. 2005). Çilek meyvelerinin, meyve etinde pelargonidin 3-glukozit baskın iken 
çekirdeklerde -siyanidin 3-glukozid (Aaby vd. 2005) önemlidir.

Ahududu: Ahududu meyvelerinde Ellagik asit mevcut polifenollerin yarısından fazlasını 
oluşturmaktadır (Anttonen ve Karjalainen 2005).

Aronya: Aronia malanocarpa meyvelerinin önemli polifenol kaynağı olduğu (40-70 mg/g 
km) kabul edilmekte olup, bu polifenollerin %50’den fazlasını antosiyaninler 
oluşturmaktadır(Dolas Ashadevi ve Gotmare, 2015).

Üzüm: Üzümlerde, çoğunlukla tohumlarda ve kabuklarda bulunan fenolik bileşikler, esas 
olarak antosiyaninler ve hidroksisinamik asit, flavonoller ve stilbenoid türevleridir. Bu 
bakımdan şarap üretimi sırasında elde edilen prina önemlidir. Üzüm tohumlarında bulunan 
polifenoller arasında baskın olanlar gallik asit, kateşinler ve epikateşinler iken kabukta ise 
ellagik asit, myriketin, kersetin, kaempferol ve trans- resveratroldur (Kammerer vd. 2004).

Yaban Mersini: Yaban mersini meyveleri C vitamini ve karotenoidleri bakımından zengin 
olmakla birlikte en önemli antioksidanlar fenolik bileşiklerdir. Yabanmersini içindeki fenolik 
bileşiklerin toplam miktarı yaklaşık 30 mg / g km'ye ulaşmakta olup, bunun % 70'ini 
antosiyaninler ve % 10’unu - hidroksinamik asit türevleri oluşturmaktadır (Vinson ve diğ. 
2001). 

Kızılcık: Kızılcık meyveleri fenolik bileşik kaynağı (yaklaşık 20 mg / g km) olup, özellikle 
antosiyaninler (peonidin ve siyanidin), flavanonlar ve prosiyanidin ve flavonollerden -
kuersetin, mirisetin ve hidroksisinamik asit türevlerini içermektedir (Määttä-Riihinen vd. 
2004). Kızılcık meyvelerde bulunan biyolojik olarak aktif fenolik bileşiklerin, ateroskleroz 
riskini azalttığı ve tümör hücre büyümesini önlediği gösterilmiştir. Taze veya donmuş kızılcık 
meyvelerinden elde edilen meyve suyu da yüksek antioksidan aktivite göstermektedir 
(Ferguson ve diğ. 2004).

Karga Üzümü/Çalısı (Crowberry): Karga üzümü meyvelerinin C vitamini miktarı yaklaşık 
18 mg / 100 g’dır. Bu meyveler ayrıca karotenoidler;- lutein (yaklaşık 3.6 μg/g KM) ve β-
karoten (2 μg / g KM.) ve ayrıca fenolik bileşikler (26-46 mg/g KM.) içermektedir (Olsson 
vd. 2004). Bunlar arasında flavanoller ve prosiyanidinler, sinamik asit, trans-resveratrol ve p-
kumarik asit baskındır. Bu meyvelerden üretilen ürünlerin organoleptik özellikleri ve 
iyileştirici özellikleri konusunda belirleyicidir (Ehala ve diğ. 2005).

Böğürtlen: Böğürtlende bulunan yaklaşık 23 mg/g KM olan polifenolik bileşik miktarı, bu 
meyvenin antioksidan etkinliği hakkında belirleyici özellik gösterir. Böğürtlenin çoğunlukla 
meyve etilende bulunan antosiyaninler ve flavonollerin yanısıra, tohumlarda depolananlar 
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arasında ellagik asit en büyük paya sahiptir ve bunu sırasıyla prosiyanidinler ve epikateşinler 
izlemektedir (Reyes-Carmona vd. 2005, Zadernowski vd.2005).

Turunçgiller: Turunçgiller içerisinde yer alan greyfurt, limon, portakal meyveleri antioksidan 
bakımından zengin kaynaklardır, çünkü fazla miktarda C vitamini (40-50 mg / 100 g) ve 
flavanonların (hesperitin, naringenin, eriodictyol) baskın olduğu fenolik bileşikleri 
içermektedirler. Pembe greyfurtlar da nispeten fazla miktarda likopen de bulunmaktadır
(Saura-Calixto ve diğ. 2007).

Elma: Elmanın önemli fenolik bileşik kaynağı olduğu (5.0 g/kg'a kadar), fenolik madde 
miktarının kabukta meyve etinden 7 kat daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Elma 
polifenollerinin yaklaşık% 80'i, polimerik prosiyanidin ve monomerik flavonal ile baskın 
epikateşin ve dimmer prosiyanidin’den oluşmaktadır. Bunların dışında elmada miktara 
sırasıyla dihidrokololler ve flavonol fenolik asitleri bulunmaktadır. Elmalardaki ana fenolik 
asit, dihidrokarbonlar - phloridzin ve phloretin-2-xyloglucoside arasındaki klorojenik asittir. 
Bu bileşikler meyve suyu kalitesini (özellikle renk ve tat) önemli oranda etkilemektedir 
(Sikora vd., 2008).

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI SEBZELER

Genel olarak, sebze polifenolleri arasında baskın grup flavonoidlerdir. Bahorun ve diğ. 
(2004), flavonoidlerin, çalışılan 10 sebzenin 6'sındaki toplam polifenol içeriğindeki payının % 
51-79 arasında olduğunu bulmuşlardır. Sebzelerde fenolik asitler grubundan 
hidroksisinamonik asit türevleri de yaygın olarak bulunmaktadır. Antioksidan açısından en 
zengin olan sebzeler arasında domates, kırmızı biber, lahanagil sebzeleri, soğan, sarımsak ve 
kırmızı pancar sayılabilir.

Kırmızı Biber: Kırmızı biberin C vitamini (144 mg / 100 g) ve kriptoksantin içeriği oldukça 
yüksektir. Bunun yanı sıra kırmızı biberde iki tür kuersetin, üç luteolin ve bir apigenin türevi 
bulunmuştur (Materska ve Perucka 2005).

Domates: Domates kabuğundaki likopen miktarı 3025 μg/100 g olmasına karşılık, 
domatesten elde edilen salça, domates konservesi ve ketçap (9900 μg / 100 g) gibi işlenmiş 
gıdalarda likopen miktarı taze domatesten daha yüksektir. Yine sebzelerden maydanoz, 
lahana, havuç ve kabak’ın C vitamini veya β-karoten içeriğinin yüksek olduğu belirtilmiştir.
Domatesler ayrıca polifenol bileşiklerinden flavonolları içermekte olup, bunların % 98'inin 
meyve kabuğunda bulunmakta ve bu bileşiklerin % 96'sını kuersetin oluşturmaktadır.
Domates meyve eti ve tohumlarında kuersetin yaklaşık% 70 oranında bulunurken, 
kaempherol toplam flavonol içeriğinin % 30'unu oluşturmaktadır (Sikora vd., 2008).
Domateslerde flavonoidlerden, serbest kaempherol de bulunmaktadır. 

Lahanagiller: Beyaz lahana, yaprak lahana, Çin lahanası, brokoli filizi veya karnabahar gibi 
lahanagil sebzeleri, antioksidan içeriklerinin yüksek olmasından dolayı sağlık açısından 
faydalı sebzeler olarak tanınmaktadır. Yaprak lahananın iyi bir karotenoid kaynağı olduğu 
(17-34 mg / 100 g) ve havuç, domates ve ıspanak gibi sebzelerden daha fazla karotenoid 
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içerdiği belirtilmiştir. Lahanagillerden yaprak lahana, brokoli ve Brüksel lahanası fenolik 
bileşik bakımından da zengindir. Lahanagil sebzeleri, aynı zamanda flavonollerin yanı sıra 
kafeik, klorojenik, ferulik ve sinapik asit gibi hidroksi-sinnamik asit türevlerini içermektedir 
(Vallejo 2003). Lahanada 20’nin üzerinde kuersetin ve kaempferol bileşiği bulunken,
brokolide bulunan başlıca polifenol bileşikleri, kuercetin 3-sophoroside ve kaempferol 3-
soforosid'dir. Kırmızı lahana ise antosiyanin içermektedir. Kırmızı lahanada antosiyaninlerden 
siyanidin asil türevleri bulunmaktadır (Clifford 2000). Brokkoli fazla miktarda neoklorojenik 
asit içermektedir.

Soğan: Soğanda toplam polifenol miktarı içerisinde %83-93 aralığında değişen miktarlarda 4-
kuersetin glukozidi ve 3,4-kuersetin glikozidi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra soğanlarda 
serbest izoramnetin de mevcuttur. Kırmızı soğanlarda fenolik bileşiklerden antosiyaninler ve 
bunlardan da siyanidin asil türevleri bulunmaktadır (Marotti ve Piccaglia 2002).

Havuç: Havuçtaki klorojenik asit miktarı, kökün rengine bağlı olarak değişmekle birlikte mor 
renkli havuçlarda fazla miktarda bulunurken, sarı ve beyaz renkli havuçlarda oldukça 
düşüktür. Havuçta klorojenik asit dışında, kafeik asit ve türevleri de tanımlanmıştır. Havucun 
karotenoid  içeriği  genotipler  arasında  farklı  olmakla  birlikte,  genellikle turuncu  havuçlar  
α- ve  β- karoten;  sarı  havuçlar  lutein,  kırmızı  havuçlar  likopen  ve  mor-siyah havuçlarda 
antosiyaninler bakımından zengindir (Kasım ve Kasım, 2019).

Turp: Turpta antosiyaninlerden siyanidin asil türevleri ve pelargonidin bulunmaktadır 
(Clifford 2000). 

Patlıcan: Patlıcanda antosiyaninlerden delfinidin bulunmaktadır. Patlıcan klorojenik asit de 
içermektedir(Sikora vd., 2008).

Marul: Quercetin türevleri de marulda bulundu. Kırmızı yapraklı marul da antosiyanin 
bulunmaktadır. Marulda antosiyaninlerden siyanidin asil türevleri bulunmaktadır (Clifford 
2000). 

HASAT SONRASI UYGULAMALARIN MEYVE VE SEBZELERDEKİ 
ANTİOKSİDANLARA ETKİSİ

Hasat sonrası uygulamalar, temel olarak tazeliği korumak ve mikrobiyal büyümeyi önlemek 
için geliştirilmiştir; bununla birlikte, bu uygulamaların bazılarının, uygulandığı ürünün 
metabolik aktivitesini etkileyerek, uygulamaya ikincil tepki cevap olarak, antioksidan 
bileşiklerinin biyosentezini tetiklemek gibi etkileri olduğu gösterilmiştir (Gonzalez-Aguilar 
vd., 2010).

Depolama Sıcaklığı: Meyve ve sebzelerde hasattan sonra hem metabolik aktivite hem de 
bozulma süreci hızlandığından, kaliteyi korumak açısından bu süreçlerin yavaşlatılması 
gereklidir. Dolayısıyla meyve ve sebzelerde hasat sonrası kalitenin korunması açısından 
soğuk depolama önemli olduğundan çalışmalar daha çok bu yönde yoğunlaşmıştır. Bununla 
birlikte, meyve ve sebze tüketiminin sağlık açısından önemi konusunda artan bilgiler ışığında, 
son 10 yılda depolama koşullarının antioksidanlar üzerindeki etkileriyle ilgili araştırmalar da 
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yoğunlaşmıştır. Depolama sıcaklığı, hasat sonrası meyve ve sebzelerde antioksidanların 
kararlılığını etkileyen anahtar faktörlerden biridir. Buna karşın, antioksidan miktarı; ürün 
türleri, genotip, meyve olgunluk derecesi, üşüme sıcaklığına duyarlılık (Wang vd., 2008a),
sıcaklık (Javanmardi ve Kubota, 2006), oransal nem ve depolama süresi (Biglari vd. 2009)
gibi bir çok faktörden etkilendiğinden, depolama koşullarının antioksidanların içeriği 
üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi oldukça zordur. 

Meyve ve sebzelerde düşük sıcaklık veya oda sıcaklıklarında antioksidanların içeriğinde 
önemli dalgalanmalar meydana gelmektedir. 25oC sıcaklıkta depolanan kiraz, çilek ve 
ahududu meyvelerinde toplam fenol (TF) ve toplam flavonoid (TFl) miktarlarının 4oC'de 
saklananlara göre, önemli oranda yüksek olduğu belirtilirken, (Piljac-Zegarac ve ˇSamec 
2010), Ayala Zavala vd. (2004), 10oC ve 5oC'de saklanan çileklerde TF ve toplam 
antosiyaninlerin (TA) sürekli arttığını, 0oC'de depolanan çileklerin TF miktarının ise 13 
günlük bir depolama süresi boyunca korunduğunu tespit etmişlerdir. Nektarin, muz, kivi, 
elma, marul, biber, domates ve ıspanak gibi diğer meyve ve sebzelerde bu eğilim gözlenirken 
(Kevers et et al., 2007); nar taneleri ve elma meyvesinde TF içeriğinin arttığı) ve bu artışın 
fenolik biyosentezinde yer alan bazı enzimlerin soğuk depoda aktivitesinin uyarılmasından 
kaynaklandığı ifade edilmiştir (Hamauzu, 2006).

Depolama sıcaklığının, karotenoidler, tokoferoller, steroller ve bazı doymamış yağ asitleri 
gibi lipofilik antioksidanlar üzerindeki etkileri hakkında araştırma sayısı az olmakla birlikte, 
olgunlaşmamış domates meyvelerinin β-karoten içeriğinin, depolama sırasında arttığı ve bu 
artışın, depolama sıcaklığının artması ile (25°C’ye kadar) daha belirgin hale geldiği, buna 
karşın bazı tatlı patates çeşitlerinde, karotenoid oluşumu hasada kadar tamamlandığı için 
depolama sırasında herhangi bir artış meydana gelmediği ) tespit edilmiştir. Sıcaklığın 30◦C'yi 
geçmesi durumunda ise karotenoid biyosentezinin baskılanabildiği de belirtilmiştir 
(Gonzalez-Aguilar vd., 2010). 

Işınlama: Gıda ışınlama, lezzet, renk, tat ve diğer kalite özelliklerinde minimal değişikliklere 
neden olan yeterli dozlarda uygulandığında bahçe bitkilerin ürünlerinin bazılarının kalitesinin 
korunmasında etkinliği kanıtlanmış, bir fiziksel yöntemdir. Meyve ve sebzelerde ışınlama 
uygulamaları iyonlaştırıcı veya iyonlaştırıcı olmayan ışınlama şeklinde yapılmakta ve daha 
çok ışınlamanın ürünlerin duyusal ve güvenirlilik kalitesine olan etkileri incelenmektedir.
İyonlaştırıcı radyasyon, elektron ışını, X ışınları, veya  γ-ışınları şeklinde uygulanabilen güçlü 
bir elektromanyetik radyasyon iken iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, atomları ve molekülleri 
iyonize etmek için yeterli enerji  taşımayan elektromanyetik radyasyon içermekte ve 
ultraviyole ışınları (UV-A, UV-B ve UV-C), görünür ışık, mikrodalgalar ve kızılötesi 
radyasyon olarak ifade edilmektedir (Rawson vd. 2011). 

Işınlama uygulamaları kimyasal bağların kırılması, elektronlarn uzaklaştırılması (iyonları, 
serbest radikalleri veya ROT) ve su radyolizinin teşvik edilmesi amacı ile kullanılmasına 
karşılık, ışınlamanın neden olduğu stresin canlı dokularda ROT’nin uyarılması yoluyla 
antioksidan durumunu etkileyebileceği de bildirilmiştir. Bu nedenle, son yıllarda ışınlamanın 
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meyve ve sebzelerin antioksidan durumu üzerindeki etkilerini ile bu tür faaliyetlerden 
sorumlu olan bileşiklerin daha iyi anlaşılması için çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan
çalışmalarda, ışınlamanın meyve ve sebzelerin antioksidan durumu üzerindeki etkilerinin 
radyasyon kaynağı, dozu, maruz kalma süresi, saklama koşulları, uygulanan ürünler ve 
antioksidan duyarlılığına bağlı olduğu gösterilmiştir (Jimenez vd. 2011). 

Elektron ışını ve γ-radyasyonu, üründe antioksidan içeriğini arttırmak için sıklıkla kullanılan 
iyonlaştırıcı ışınlamadır. Bir taraftan, elektron demeti radyasyonu uygulamasının, fenolik 
bileşikler, karotenoidler ve askorbik asit miktarı üzerindeki etkisi önemsiz olurken, uygulama 
az oranda antioksidan kaybına da neden olmuştur (Girennavar ve diğerleri, 2008). Buna 
karşın, γ-radyasyonu fenolik bileşik içeriğini arttırmak suretiyle antioksidan içeriği üzerinde 
olumlu etki ancak, askorbik asit içeriği üzerinde ise olumsuz bir etki göstermiştir. γ-ışınlama 
uygulamasının yeşil soğanda toplam fenol konsantrasyonunu arttırdığı fakat askorbik asit 
miktarında azalmaya yol açtığı bulunmuştur. Yapılan çalışma sonuçları iyonlaştırıcı 
radyasyonun hem doğrudan hem de dolaylı olarak antioksidanların kaybına yol açan bir 
oksidatif hasar süreci oluşturduğunu, göstermektedir. Uygulamalar ya doğrudan organik 
maddelere etki ederek; fenolikler, karotenoidler ve askorbik asitlerin sentezi ile ilişkili 
enzimlerin parçalanmasına neden olmakta, veya su radyolizine neden olarak, su radyolizi 
sonucu oluşan farklı ürünler ile diğer bileşiklerin reaksiyona girmesi sonucu hidroperoksit ve 
ROT oluşumu gibi önemli kimyasal değişimlerin oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle farklı 
antioksidan bileşiklerin ışınlama uygulamasına karşı bitkinin antioksidan üretiminde önemli 
rolleri bulunmaktadır (Gonzalez-Aguilar vd., 2010).  

Farklı dozlardaki (10, 20, 40 ve 80kJ / m2) UV-B ışınlamasının domatesin likopen içeriği 
üzerindeki etkisi incelendiğinde, 80 kJ / m2'lik en yüksek dozun likopen içeriğini arttırdığı 
ancak doku, renk ve antioksidanlar gibi diğer faktörler üzerinde olumsuz etkili olduğu 
bulunmuştur. İyonlaştırıcı olmayan ışınlama uygulamalarının meyvelerdeki askorbik asit 
içeriğini olumsuz yönde etkilediği de gösterilmiştir (Gonzalez-Aguilar vd. 2007; Alothman 
vd. 2009b). Taze kesilmiş mangolarda ışınlama uygulamasının, askorbik asit miktarını 
azalttığı; fenol ve flavonoid içeriğini arttırdığı dolayısıyla antioksidan kapasiteye önemli 
oranda katkı sağladığı bulunmuştur (Hussain vd. 2010).

Kontrollü ve Modifiye Edilmiş Atmosfer: Kontrollü atmosfer (KA) ve değiştirilmiş 
atmosfer (MA), ürünün etrafındaki atmosfer bileşiminin oksijenin azaltılması ve 
karbondioksitin azaltılması şeklinde değiştirilmesi esasına dayanmaktadır. KA sistemlerinde 
ortamın bileşimi sabit iken, MA sistemlerinde ürünün solunum hızına bağlı olarak 
değişmektedir. KA ve MA sistemleri, ürünün metabolizmasının yavaşlatılarak, hasat sonrası 
bozulmanın kontrol edilmesi suretiyle raf ömrünün ve depolama süresinin uzatılması için 
kullanılmaktadır. KA ve MA'nın antioksidan miktarı üzerindeki etkileri, ürün tipi ve çeşidi, 
atmosferdeki O2, CO2 ve diğer gazların konsantrasyonları, sıcaklık ve depolama süresi ve 
incelenen antioksidan tipi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Ürün etrafındaki 
atmosferin O2 basıncının arttırılmasının fenolik bileşik miktarı üzerinde olumlu bir etki 
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gösterirken düşük O2 içeriği ise askorbik asit ve karoten seviyelerini korumuştur. Çilek ve Çin 
defne meyvelerinde O2 konsantrasyonlarındaki artışa (80-100kPa) paralel olarak TF, TA ve
toplam AOK miktarının arttığı gösterilmiştir (Yang vd.2008). Benzer şekilde, saf O2

uygulamasının, litchi meyvesinin AOK, TA ve TF'lerini belirgin şekilde artırdığı da tespit 
edilmiştir (Duan vd. 2011). 

Guava meyvesinde 2.5, 5, 8 ve 10 kPa O2 ve  2.5, 5 ve 10 kPa CO2 içeren KA'nın etkileri 
araştırıldığında, 2,5 ila 5 kPa O2'de saklanan meyvelerin olgunlaşma aşamasındaki askorbik 
asit içeriğinin 8 veya 10 kPa O2 içeren ortamda depolananlardan daha yüksek olduğu (Singh 
ve Pal, 2008) bulunmuş olup, benzer etki % 12 02; ve %1 CO2 ve 2 kPa 02, 15 kPa CO2 içeren 
atmosferde depolanan taze kesilmiş ananas ve bebek havuçlarında askorbik asit içeriği ve 
toplam karotenoidler için de gözlenmiştir. KA ve MA şartları ürünlerin kalitesini ve depo 
ömrünü arttırmakla birlikte bu şartların ürünlerin antioksidan miktarı üzerindeki etkisi ile 
ilgili çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu konu, ürünlere göre araştırılmalıdır Gonzalez-
Aguilar vd., 2010). .

Doğal Uçucu Bileşikler: Doğal uçucu bileşiklerin meyve ve sebzelerin kalitesini ve 
antioksidan etkisini korumadaki etkinliğinin araştırıldığı çalışmalarda; alil izotiyosiyanat, 
etanol, esansiyel yağlar ve metil jasmonat (MJ) gibi uçucu yağlar araştırılmış ve bu 
uygulamalardan MJ’ın en etkili uygulama olduğu kanıtlanmıştır. Cis-jasmon, jasmonik asit ve 
MJ içeren jasmonat ailesi, bitki aleminde doğal olarak oluşan  siklo pentanonların yağ asidi 
türevleridir. Günümüzde MJ'in bitki büyümesinde ve gelişmesinde, meyve olgunlaşmasında 
ve çevresel strese verilen tepkilerde önemli rol oynadığı kabul edilmektedir .MJ hasat sonrası 
dışsal olarak uygulandığında, antioksidanların sentezini teşvik edebilmektedir. MJ uygulanan 
uygulanan bitki hücrelerinde GTP bağlayıcı proteinler veya protein kinazlar ve fosfatazlar 
gibi serbest-kalsiyum, NO2 ve ROS gibi çeşitli sinyal moleküllerini doğrudan veya dolaylı 
olarak harekete geçiren veya üreten reseptöre bağlı alıcılar aktif hale gelmektedir (Gonzalez-
Aguilar; vd. 2010). Bu mekanizmalar, H2O2 metabolizması ve fenilpropanoid yoluyla 
yakından ilişkilidir. 

Dışsal MJ uygulamasının, ahududu ve çileklerde, mirisetin, kuersetin ve özellikle kaempferol 
gibi fenolik bileşiklerin seviyelerinde bir artışa yol açtığı; 10 μmol/L MJ uygulanmış Çin 
defne meyvelerinde ise 0oC'de 12 günlük depolama süresince, TF, TFl ve TA seviyeleri ile 
gallik ve protokateik asitler, mirisetin, kuersetin-3-O-rutinoside ve siyanidin-3-glukozit 
içeriğini arttırdığı belirlenmiştir. Benzer şekilde, böğürtlende flavonoid ve antioksidan 
aktivitesinin, elmada antosiyanin birikiminin ve üzümlerde resveratrol biyosentezinin arttığı 
gözlenmiştir. Ayrıca MJ’in meyve ve sebzelerde karotenoid ve askorbik asit gibi 
antioksidanların miktarını koruduğu da bulunmuştur (Ayala-Zavala vd., 2008b).

MJ uygulanmış tropik ve subtropik kökenli ürünlerde hastalıklara direnç oluştuğu ve üşüme 
zararının azaltıldığı gösterilmiştir. MJ üşüme zararını azaltmada etkili olmakla birlikte, etki 
şekli tam olarak bilinmemektedir. Buna karşın serbest poliaminler veya prolin gibi argininle 
ilişkili metabolitlerin ve absisik asit düzeylerinin artmasının, MJ'ye tepki olarak çıktığı 
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gösterilmiştir. Ek olarak, MJ'nin, özellikle salisilik ve absisik asit olmak üzere çeşitli strese 
duyarlı sinyal ağlarıyla etkileşime girdiği de öne sürülmüştür. MJ uygulaması ile spesifik 
genlerin doğrudan veya dolaylı olarak aktif edilmesinin bitki dokularının savunma 
mekanizmalarını harekete geçirdiği düşünülmektedir Gonzalez-Aguilar; vd. 2010)..

Meyve ve sebzelerin antioksidan içeriğinin arttırılması hasat sonrası uygulamaların etkili 
olabildiği ancak antioksidanların konsantrasyonlarının arttırılmasının ise kolay olmadığı 
görülmektedir. 

Yenilebilir Kaplamalar: Meyve ve sebzelerin yüzeyine ince bir tabaka olarak kaplanan ve 
ürünün su buharı ve gaz geçirgenliğini azaltarak muhafaza süresini uzatmayı sağlayan 
yenilebilir kaplamalar oksidasyonu da kontrol etmektedir. Yenilebilir film veya kaplama 
yönteminde birkaç aktif bileşen polimer matrisine dahil edilebilmekte, bunlar ürün ile birlikte 
tüketilebilmekte dolayısıyla ürünün besleyici değeri ve duyusal özellikleri ile birlikte 
güvenilirliği arttırılabilmektedir (Rojas-Grau vd., 2009). 

Yenilebilir kaplamalar, polisakkaritler (örneğin selüloz türevleri, nişasta, aljinat ve kitosan 
gibi), proteinler (zein, soya, kollajen, peynir altı suyu proteinleri ve jelatin gibi) veya lipid 
(gliserol esterleri, parafin balmumu ve balmumu gibi) kökenli olabilmektedir. Yenilebilir 
kaplamaların bileşimlerine bağlı olarak geçirgenliği, bozulmayı önleyici özellikleri ve 
dolayısıyla işlevselliği değişmektedir (Janjarasskul ve Krochta, 2010).

Çilek (Fragaria × ananassa) ve kırmızı ahududuların  (Rubus ideaus) besin değerinin 
arttırılması ve raf ömrünün uzatılması için kitosan bazlı yenilebilir kaplamaların etkilerinin 
incelenmesi için, kitosan bazlı üç kaplama materyali (kitosan,% 5 Glukonal CAL içeren 
kitosan ve% 0.2 DL-a-tokoferil asetat içeren kitosan) kullanılmıştır Çalışma sonucunda 
kalsiyum veya tokoferol içeren kitosan bazlı kaplamaların, hem taze hem de dondurulmuş 
meyvelerde bu besin maddelerinin içeriğini önemli ölçüde arttırdığını göstermiştir. Ayrıca 
kaplama yapılmış meyvelerde, meyve türüne ve saklama süresine bağlı olarak yaklaşık 34-59
mg kalsiyum veya 1.7-7.7 mg a-tokoferol asetat tespit edilmiştir (Han vd, 2004). 

Polisakkarit esaslı (nişasta, karragenan ve kitosan) kaplamaların, çileklerin (Fragaria 
ananassa) raf ömrünü uzatmada etkili olduğu (Ribeiro vd. 2007), yenilebilir kitosan 
kaplamanın taze kesilmiş (çubuk) havuçlarda genel görsel kaliteyi koruduğu, depolama 
sırasında yüzey beyazlaşmasını azalttığı; üstelik kitosan kaplanıp orta düzeyde O2 ve CO2
ortamında depolanan havuç çubuklarında TF içeriğinin belirgin bir şekilde arttığı 
belirlenmiştir (Simoes vd. 2009). Havuçta, kalsiyum laktat ve glukonat karışımı olan %5 
Glukonal Cal içeren Xanthan zamkı ve %0.2'lik a-tokoferol asetat (E vitamini) kaplamanın 
havuçların yüzey rengini koruduğu ve β-karoten içeriğini; tat, doku veya taze aroma ve 
aromayı etkilemeden arttırdığı bulunmuştur (Mei vd. 2002).

Taze kesilmiş elma ve papayada, kesim işleminin neden olduğu zararlı etkileri azaltmak için 
kullanılan sitrik asit, askorbik asit, sistein ve glutation antioksidanları karıştırılmış yenilebilir 
kaplama su kaybını ve gaz değişimini azaltarak soğuk ortamda raf ömrünün uzamasını 
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sağlamıştır (Tapia vd. (2005). Bir başka çalışmada, % 0.75(a/h) N-asetilsistein ve % 0.75
(a/h) glutatyon içeren aljinat bazlı (% 2, a/h), pektin bazlı (% 2, a/h) ve gellan bazlı (% 0.5, 
a/h) yenilebilir kaplamaların taze kesilmiş 'Flor de Invierno' armutlarında antioksidan içeriği 
ile kalitesi üzerine etkileri incelenmiş; N-asetil sistein ve glutatyonun yenilebilir kaplama 
formülasyonlarına dahil edilmesinin, hem kalite özelliklerini hem de askorbik asit ve toplam 
fenolik madde miktarını arttırdığı bunun yanısıra kaplamanın armut dilimlerinin antioksidan 
potansiyellerinin korunmasını da sağladığı bulunmuştur (Oms-Oliu ve ark., 2008). Taze 
kesilmiş papaya parçaları için geliştirilen askorbik asit içeren aljinat-ve jelan bazlı yenilebilir 
kaplamalardan; aljinat bazlı olanların gaz geçirgenliğinin daha az olması nedeniyle, askorbik 
asitin korunması açısından daha etkili olduğu, bununla birlikte kaplama içerisine askorbik asit 
karıştırılmasının taze kesilmiş ürünün askorbik asit içeriğinde önemli bir artışa yol açarak 
askorbik asit miktarının depolama süresince korunmasını sağladığı belirtmişlerdir (Tapia vd. 
2008). Benzer şekilde sitrik veya askorbik asit gibi antioksidanların, metilselüloz kaplamaya 
dahil edilmesinin kayısı ve biberlerde askorbik asit kaybını önemli oranda azalttığı 
bulunmuştur (Ayrancı ve Tunc 2004). Esansiyel yağlar ile zenginleştirilmiş kitosan 
filmlerinin minimal işlenmiş kabakların antioksidan miktarının korunmasını sağladığı 
belirlenmiştir (Ponce vd. 2008). 

Yenilebilir kaplamalar ürünün biyokimyasal ve görsel kalitesinin artmasını, depo ve raf 
ömrünün uzamasını sağlamakla birlikte, bu bileşiklerin kendi lezzetleri, ürünün duyusal 
özelliklerinde değişimler oluşturabilmektedir. Örneğin, kitosan bazlı kaplamaların kullanımı 
bunların tipik buruk/acı tadı nedeniyle hafif lezzet değişimleri oluşturabilmektedir. Nitekim, 
nem geçirgenliğinin azaltılması için oleik asit ile birlikte kitosan kaplama kullanımının, çilek 
aroması ve tadında önemli bir düşüşe yol açtığı tespit edilmiştir. Buna karşılık kitosan bazlı 
kaplamanın uygulanmasının, taze çilek ve pitahayalarda burukluğa yol açmadığı bildirilmiştir 
(Chien vd. 2007). 

Mikro ve Nano Enkapsülasyon: Enkapsülasyon; bir maddenin veya karışımın başka bir 
madde veya sistem ile kaplanması veya hapsedilmesi olarak tanımlanmaktadır. 
Mikroenkapsülasyon ise aktif bir maddenin (çekirdek materyal) çevresinin bir veya daha fazla 
kaplama maddesi (duvar materyali) ile sarılıp mikrometre ile milimetre aralığında büyüklüğe 
sahip kapsüllerin (mikrokapsül) elde edilmesinde kullanılan bir teknolojidir (Koç vd. 2010).

Gıda  endüstrisinde enkapsülasyon teknikleri hassas bileşenlerin çevresel faktörlere karşı 
korunması, kontrollü salınımı, biyoaktif özelliklerinin arttırılması ve tat ve kokusunun 
maskelenmesi amacıyla uygulanmaktadır. Elde edilen enkapsüle maddelerin boyutunun 1 μm 
altında olması halinde nanokapsüller elde edilmektedir. Nanokapsül üretimi için birçok 
yöntem bulunmakta ve bu yöntemler lipid formülasyon bazlı nanoenkapsülasyon teknolojileri, 
doğal nanotaşıyıcı bazlı nanoenkapsülasyon teknolojileri, özel ekipman bazlı 
nanoenkapsülasyon teknolojileri, biyopolimer nanoparçacık bazlı nanoenkapsülasyon 
teknolojileri ve diğer nanoenkapsülasyon teknolojileri olmak üzere sınıflandırılmaktadır 
(Tontul, 2019).
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Daha önce belirtildiği gibi antioksidanlar, ambalajın içine, kaplamanın içine dahil 
edilebilmekte veya doğrudan meyve ve sebzeler üzerine kaplanabilmektedir. Bununla birlikte, 
antioksidanlar gıda işleme ve depolama sırasında bozulmaktadır. Dolayısıyla meyve ve 
sebzelerin antioksidan stabilitesinin korunması için çözümler aranmaktadır. Lipid bazlı mikro 
ve nano kapsülleme sistemleri, in vitro ve in vivoda antioksidanların çözünürlüğünün ve biyo 
yarayışlılığının arttırılması, diğer çevresel ve gıda bileşenleri ile istenmeyen etkileşimlerinin 
önlenmesi suretiyle performansını arttırmaktadır. Biyopolimer üretiminde lipidlere ek olarak, 
peynir altı suyu proteinleri, kazein, soya proteinleri, jelatin, zein, nişasta, selüloz ve diğer 
çeşitli hidrokolloidler dahil olmak üzere değişik proteinler ve polisakaritler 
kullanılabilmektedir (Matalanis vd., 2011). 

Mikro ve nano kapsülleme esas olarak nano boyutlara odaklanan, nanokompozit, 
nanoemülsifikasyon ve nanoyapısallaştırma gibi teknikleri kullanan maddeleri minyatür 
paketleme teknolojisi olarak da tanımlanmaktadır. Nanoemülsiyonlar, mavimsi bir renkle 
saydam veya yarı saydam görünen, çok küçük bir damlacık sınıfıdır. Boyutları 50-200 nm 
arasında değişmekle birlikte genellikle emülsiyonlar için 1-100 μm boyutları 
kullanılmaktadır. Bu kapsülleme teknolojisi ile, ürünlerin vitamin, antioksidan, protein ve 
lipidler ile birlikte karbonhidrat gibi biyoaktif bileşenlerinin miktarı korunarak, ürünlerin 
fonksiyonelliği ve kararlılığı arttırılmaktadır. Ayrıca, antioksidanların kapsüllenmesi ile 
midede sindirim sırasında bozulmaları önlenerek biyoaktiviteleri ve biyoyarayışlılıkları da 
artabilmektedir (Takahashi vd., 2009). 

Bazı antioksidanlar değişik kaplama (duvar) malzemesi kullanılarak kapsüllenmektedir. 
Örneğin, Likopen, jelatin ve sakkaroz ile kaplanıp, spreyle kurutularak likopen 
mikrokapsülleri hazırlanmıştır. Üzüm çekirdeği yağı oksidasyonunu önlemek ve üzüm 
çekirdeği yağının kullanımını arttırmak için, soya fasulyesi protein izolatı ve malt dekstrin ile 
mikro kapsüllenmiştir. Mikro kapsüllenmiş üzüm çekirdeği yağının bozulmadan yaklaşık 363 
gün kullanılabildiği belirtilmiştir. Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.) üzümünün 
antosiyaninleri maltodekstrin, maltodekstrin / γ-siklodekstrin ve maltodekstrin / arap zamkı 
kullanılarak kapsülenmiş, maltodekstrin / arap zamkı kombinasyonunun, ürünün yarı ömrünü 
uzattığı ve bozunma sabitini azalttığı bulunmuştur (Burin vd. 2011). Siyah frenk üzümü 
meyvelerindeki (Ribes nigrum L.) biyoaktif bileşikler mikro-kapsüllenmiş, radikal süpürme 
aktivitesi çalışmaları, mikrokapsüllenmiş tozların depolanmadan önce ve sonra önemli 
antioksidan aktivitesi olduğunu göstermiştir (Bakowska-Barczak ve Kolodziejczyk 2010).
Benzer şekilde soya proteininin etilselüloz ve emülgatör ile kombinasyonu, kuersetinin 
mikrokapsüllemesi için duvar malzemesi olarak kullanılmış; bu kaplama uygulanan yağların 
oksidatif stabilitesinin daha iyi korunduğu belirlenmiştir.

Aktif Ambalajlama: Aktif ambalajlama, gıda ürününün besinsel ve duyusal kalitesini, taze 
görünüm ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ambalajın ürünle veya tepe boşluğu ile 
etkileşime girdiği bir sistem olarak tanımlanmaktadır (Appendini ve Hotchkiss, 2002;
Özdemir ve Floros, 2004; Lu vd., 2009). Aktif ambalajlama teknolojisi, çoğunlukla meyve ve 
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sebzelerde antimikrobiyal amaçlı olarak ürün güvenirliliğini ve kalitesini sağlamak için 
ambalaja antimikrobiyal maddeler, esansiyel yağlar veya polifenoller kullanılarak 
uygulanmaktadır (Wang vd. 2011).

Antioksidan aktif paketleme sistemleri, antioksidan bileşiğin etki mekanizmasına; 
antioksidanın tepe boşluğuna salınması, ambalaj malzemesine dahil edilmesi, antioksidanın 
ambalaj yüzeyine sabitlenmesi, ambalaj malzemesinin doğal antioksidan ve antimikrobiyal 
madde aktivitesi göstermesi şeklinde sınıflandırılabilir. Taze kesilmiş ürünlerin raf ömrünü 
arttırmak için ambalajın tepe boşluğu ürünü olarak kullanılan bir siklodekstrin esaslı yağ 
mikrokapsülü oluşturmuşlardır (Ayala-Zavala vd. 2008a).  Bu çalışmada, iç nemin, 
kompleksten antimikrobiyal bileşiği salgılayan itici güç olabileceği varsayılmış olup, 
siklodekstrin ile antimikrobiyal bileşik arasındaki moleküler bir kompleksin su molekülleri ile 
temas ettiğinde kompleks etkileşimlerin zayıfladığı ve aktif bileşiğin ortama salındığı ortaya 
konulmuştur (Ayala-Zavala vd. 2008a), Oluşturulan bu mekanizma, yalnızca ürünün 
kalitesini korumakla kalmaz, aynı zamanda meyvelerin potansiyel antioksidan ve besin 
değerinin arttırılması ve yanısıra tat kalitesinin arttırılması (esansiyel yağlar kullanıldığında) 
için de kullanılabilmektedir. 
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ÖZET

Tıbbi ve aromatik bitkiler dünya çapında ya doğrudan tedavi amaçlı olarak veya tıbbi tanı ve 
tedavi yöntemlerinin tamamlayıcısı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu bitkilerden yemeklere 
aroma vermek amacıyla veya çay olarak da yararlanılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler 
yaygın olarak kullanılmasına karşılık, tüketicilere sunulan benzer ürünlerin kalitelerinin 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bitkisel preparatların kalitesindeki bu farklılık ürünlerin 
üretim tekniklerinin değişiklik göstermesinden veya karmaşık olmasından kaynaklanmaktadır.
Bunun yanı sıra bu ürünlerin kalitesi bitki türü, çeşidi, kullanılan organın biyokimyasal 
bileşen içeriği, üretim teknikleri, mikrobiyal kontaminasyon gibi faktörlerin yanı sıra hasat ve 
hasat sonrası uygulamaların etkisi ile de değişebilmektedir.

Tıbbi ve aromatik bitkilerde biyoaktif bileşenler bitkilerin farklı kısımlarında 
depolandığından, bu bitkilerin hasat sonrası dayanım süreci de kullanılan bitki kısmına göre 
değişiklik göstermektedir. Örneğin yaprakları kullanılan nane, kekik ve fesleğen gibi 
bitkilerin solunum hızı oldukça yüksek olup, bu nedenle depo ömürleri kısadır. Buna karşılık 
zencefil gibi rizomları kullanılan bitkilerin depolama süresi nispeten daha uzundur. Tüm 
ürünlerde olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitkilerde de hasat sonrası raf ömrünün uzatılmasında 
birinci adım, solunum hızının azaltılmasıdır. Bunun içinde ürünlerin sıcaklığının mümkün 
olan en kısa sürede depolama sıcaklığına düşürülmesi ve ürünler kullanılıncaya kadar soğuk 
zincirin korunması gereklidir.

Dolayısıyla tıbbi ve aromatik bitkilerin depolanmasındaki temel amaç kalite kaybının 
önlenerek mümkün olan en uzun süre korunmasıdır. Bu nedenle türlere özgü ideal depolama 
sıcaklığı ve oransal nem şartlarının belirlenmesi, bu bitkilerin bozulması önlenmekte, 
kurutmanın ardından nitelik ve niceliğinin korunması sağlanmakta ve ayrıca kullanım 
sırasında mikroorganizmaların ve böceklerin istilasına karşı korunması da sağlanmaktadır. 
Depolama sırasında bitkilerin metabolik aktivitesi azaltılarak, bozulmaya karşı duyarlılığı en 
az seviyele düşürülmektedir. Bu da ya kurutma yoluyla nem seviyesi düşürülerek, ya da 
bitkilerin soğutulması ve bunun yanısıra modifiye atmosfer paketleme sistemlerin 
kullanılması ile mümkün olmaktadır. 
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Yapılan literatür incelemelerinden tıbbi ve aromatik bitkilerde ön soğutma amacıyla su ile ön 
soğutmanın kullanıldığı, ön soğutmanın ardından paketleme yapıldığında raf ömrünün arttığı 
tespit edilmiştir. Ayrıca genel olarak bu ürünlerin 10oC sıcaklıklarda depolanmasının kaliteyi 
korumada etkili olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte tıbbi ve aromatik bitkilerin hasat 
sonrası ön soğutulması ve depolanması ile ilgili çalışma sayısı oldukça sınırlı olup, konu ile 
ilgili daha çok araştırmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitki, esansiyel yağ, kalite, ön soğutma, depolama

ABSTRACT

Medicinal and aromatic plants are used worldwide either for direct therapeutic purposes or as 
a complement to medical diagnosis and treatment methods. In addition, these plants are 
beneficial to give flavor to the dishes, or some of them are also used as tea. Although 
medicinal and aromatic plants are widely used, it has been determined that the quality of 
similar products offered to consumers differs. This difference in the quality of herbal 
preparations is because the production techniques of the products vary or are complicated. In 
addition, the quality of these products can change with the effect of harvest and post-harvest 
practices as well as factors such as plant type, variety, biochemical component content of the 
organ used, production techniques, microbial contamination.

Since the bioactive components in medicinal and aromatic plants are stored in different parts 
of the plants, the post-harvest storage period of these plants also varies according to the plant 
part used. For example, the respiration rate of plants such as mint, thyme, and basil, whose 
leaves are used, is quite high, so their storage life is short. On the other hand, the storage 
period of plants with rhizomes such as ginger is relatively longer. As in all products, the first 
step in extending the post-harvest shelf life of medicinal and aromatic plants is to reduce the 
respiration rate. In this, it is necessary to reduce the temperature of the products to the storage 
temperature as soon as possible and to maintain the cold chain until the products are used.

Therefore, the main purpose of storing medicinal and aromatic plants is to prevent quality loss 
and to preserve them as long as possible. For this reason, determining the ideal storage 
temperature and relative humidity conditions specific to the species is provided that 
preventing the deterioration of these plants, preserving their quality and quantity after drying, 
and also protecting them against the invasion of microorganisms and insects during use. The 
metabolic activity of plants is being reduced and their susceptibility to spoilage is minimized 
with the storage. This is possible either by reducing the humidity level by drying, or by 
cooling the plants as well as using modified atmosphere packaging systems.

From the literature reviews, it has been determined that pre-cooling with water is used for pre-
cooling in medicinal and aromatic plants, and the shelf life increases when packaging is made 
after pre-cooling. In addition, it has been determined that generally storing these products at 
10oC is effective in maintaining quality. However, the number of studies on post-harvest pre-
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cooling and storage of medicinal and aromatic plants is very limited, and it has been 
concluded that more research should be done on the subject.

Keywords: Medicinal plants, essential oil, quality, pre-cooling, storage.

GİRİŞ

Bitkilerin tedavi edici gücü, insanlığın yeryüzünde ortaya çıkışı kadar eski olup, ilk 
uygarlıklar bazı bitki özlerinin hastalıkla mücadelede kullanıldığında, tedavi edici özelliğe 
sahip aktif bileşikler içerdiğini fark etmişlerdir. Dünya üzerinde kullanılan ilaçların %25’i 
bitkilerden elde edilmektedir (Lisboa vd., 2018). Tıbbi ve aromatik bitkiler dünya çapında ya 
doğrudan tedavi amaçlı olarak veya tıbbi tanı ve tedavi yöntemlerinin tamamlayıcısı olarak 
kullanılmaktadır. ABD’de yapılan bir araştırmada 2000 yılında kadınların altıda birinin en az 
bir bitkisel ürün aldığını göstermiştir (Tanko vd., 2005). Tamamlayıcı tıp sistemlerine ve 
özellikle bitkisel kökenli tedavilere olan ilgi, son yirmi yıl içerisinde hem gelişmekte hem de 
gelişmiş ülkelerde önemli ölçüde artmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin pazarlanması ulusal 
ve küresel bazda artmakta ve bu açıdan ülkeler önemli kazançlar sağlamaktadır. Tıbbi ve 
aromatik bitkiler yaygın olarak kullanılmasına karşılık, yapılan çalışmalarda tüketicilere 
sunulan ürünlerin kalitelerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bitkisel preparatların 
kalitesindeki farklılık üretim tekniklerinin değişiklik göstermesinden ve karmaşık olmasından 
kaynaklanabilmektedir. Bunun yanı sıra bu ürünlerin kalitesi bitki türü, çeşidi, kullanılan 
organın biyokimyasal bileşen içeriği, üretim teknikleri, mikrobiyal kontaminasyon gibi 
faktörlerin yanı sıra hasat ve hasat sonrası uygulamaların etkisi ile de değişebilmektedir 
(Tanko vd., 2005). Örneğin, nane (Mentha arvensis) bitkilerinde çeşitlere ve ayrıca hava, 
sulama, toprak tipi, budama ve diğer tarımsal uygulamalar gibi yetiştirme koşullarına bağlı 
olarak birçok mentol türü veya varyasyonu bulunur. (Nazim vd., 2020). Ayrıca bitkinin hasat 
sonrası kalitesi, yetiştirildiği bölgeye ve iklim koşullarına bağlıdır. Bitkilerde doğrudan veya 
dolaylı olarak esansiyel yağ birikimi ışığa bağlıdır. Tam güneş ışığının yüzde 15, yüzde 27, 
yüzde 45 ve yüzde 100'ünde yetiştirilen kekik bitkilerinde en yüksek esansiyel yağ verimi ile 
timol ve mytsen oranı tam güneş ışığında yetiştirilen bitkilerden elde edilmiştir (Venskutonis, 
2002). Son yıllarda değişik tıbbi bitkilerin ve ürünlerinin kalitesini ve güvenliğinin sağlamak 
için iyi tarım ve toplama/hasat uygulamalarından faydalanılmaktadır (Pandey ve Sativa,
2017).

Tıbbi ve aromatik bitkilerin hasat sonrası süreci, aktif bileşenlerin nitelik ve niceliği 
üzerindeki doğrudan etkisi nedeniyle, üretim zincirinde büyük öneme sahiptir. Hasat sonrası 
işlemler arasında hasat ve kurutma, ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin taze haline en 
yakın şekilde korunmasının sağlanması için önemlidir ve bu aşamadaki herhangi bir aksaklık 
son ürün kalitesini etkilemektedir. Kurutma, uygun şekilde gerçekleştirilmezse, aktif bileşen 
miktarını tehlikeye atabilirken, yanlış depolama, hem fiziksel hem de biyolojik nedenlerle 
materyal kaybına neden olabilmektedir. Tıbbi bitkiler, farklı ürünlere işlenmeden önce yani
hammadde olarak genellikle uzun süre depolanmaktadır (Masand vd., 2014). Ancak uygun 
olmayan depolama fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değişikliklere neden olabilir (Peter, 
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2006; Mayuoni-Kirshinbaum vd., 2013). Tıbbi bitkiler için belirtilen saklama süresi bir yıl 
olmasına karşın üreticinin ürünün özelliklerinin korunduğunu kanıtlayan belgeyi sunması 
durumunda depolama süresi uzatılabilmektedir (Lisboa vd., 2018).

Tıbbi ve aromatik bitkilerin depolanmasındaki temel amaç kalite kaybının önlenerek mümkün 
olan en uzun süre korunmasıdır. Bu nedenle türlere özgü ideal depolama sıcaklığı ve oransal 
nem şartlarının belirlenmesi, bu bitkilerin bozulması önlenmekte, kurutmanın ardından nitelik 
ve niceliğinin korunması sağlanmakta ve ayrıca kullanım sırasında mikroorganizmaların ve 
böceklerin istilasına karşı korunması de sağlanmaktadır. Depolama sırasında bitkilerin 
metabolik aktivitesi azaltılarak, bozulmaya karşı duyarlılığı en az seviyele düşürülmektedir. 
Bu da ya kurutma yoluyla nem seviyesi düşürülerek, ya da bitkilerin soğutulması ve bunun 
yanısıra modifiye atmosfer paketleme sistemlerin kullanılması ile mümkün olmaktadır 

Tıbbi bitkilerin depolanması ve muhafazası, ideal sıcaklık ve bağıl nem koşullarının 
geliştirilmesiyle saklama süresince kalitesinin bozulmasını önlemek, kurutmadan sonra 
niteliksel ve niceliksel yönlerini korumak, kullanım sırasında mikroorganizmaların, 
mantarların ve böceklerin saldırılarından kaçınmak amacına sahiptir. Depolama sırasında, 
metabolik aktivite azaltılarak tıbbi bitkiler bozulmaya karşı daha az duyarlı hale getirilmelidir. 
Bu, tıbbi bitkilerin depolandığı sistemde ürünün su içeriğinin güvenli seviyelere indirilmesi, 
soğutulması veya modifiye atmosfer kullanılması ile sağlanabilir (Tanko vd., 2005; Lisboa
vd., 2018).

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN HASADI

Hasat Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekli Konular

Tıbbi ve aromatik bitkiler, bu bitki materyallerinin üretiminin devamlılığını sağlayacak 
şekilde, sürdürülebilir hasat uygulamaları kullanılarak ve son ürünün olası en iyi kalitede 
olabileceği optimum mevsim ve zamanda hasat edilmelidir. Sürdürülebilir hasat için yalnızca 
gerekli bitki parçaları hasat edilmeli ve bitkinin yeniden gelişebilmesi için yeterli bitki 
popülasyonu bırakılmalıdır. Ayrıca hasatlar arasında belirli bir süre bırakılması da verimliliği 
etkilemektedir. Örneğin, limon otunda birinci ve altıncı hasatlar arasında 5 ay, ikinci hasat 
için 4 ay ve diğer hasatlar için minimum 2 aylık hasat aralığının korunması gerekmektedir 
(Prakasa Rao vd., 2005). Hasat sırasında yapraklar ve çiçekler bozulmaya karşı köklerden 
daha duyarlı olan bitki kısımları hasat edilirken çok dikkatli olunmalıdır (Smitha, 2019). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerde bulunan biyolojik aktif maddelerin konsantrasyonu bitkinin 
büyüme ve gelişme aşamasına bağlı olarak değiştiğinden, hasat zamanı kullanılan bitki 
kısmına göre değişmektedir. Yapraklar genellikle tüm büyüme dönemi boyunca toplanır. Ya 
tek tek toplanırlar ya da gövdenin tamamı kesilir ve daha sonra yapraklar soyulur. Yapraklar 
sağlıklı, hastalık ve haşerelerden ari, temiz ve kuru olmalıdır. Bitkinin hava veya üst kısımları, 
çiçekli gövde ile çiçeklenme aşamasının hemen öncesinde veya başlangıcında toplanır. 
Meyveler ve tohumlar olgunlaştıklarında toplanır (Nambiar, 2001).

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 421 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Hasat için en iyi zaman (kalitenin en yüksek olduğu mevsim/günün zamanı) kullanılacak tıbbi 
bitki parçalarının toplam vejetatif veriminden daha çok biyolojik aktif maddenin kalitesi ve 
kantitesi dikkate alınarak belirlenmelidir (Rawat ve Tewari, 2015; Pandey ve Sativa, 2017).
Tıbbi ve aromatik bitkilerin bünyesinde bulunan biyoaktif bileşikler ikincil metabolit 
olduklarından ve toksisiteye yol açtıklarından bitkilerin özel yapılarında hapsedilmektedir. T. 
vulgaris yaprak ve çiçeklerden diklorometan ile ekstraksiyon yoluyla elde edilen verim, 
saplardan elde edilenden çok daha yüksek olmuş; farklı anatomik kısımlardan elde edilen 
ekstraktların kimyasal bileşimi de farklı olmuştur (Venskutonis, 2002). Bu nedenle bu tür 
bileşiklerin bitkide bulunduğu yerin doğru tespit edilerek hasat edilmesi oldukça önemlidir. 
Tıbbi ve aromatik bitkilerin hasat aşaması bitkiden bitkiye değişiklik göstermektedir. 
Örneğin, bazı bitkiler yaprakların belirli gelişme aşamasında ve pozisyonunda (Digitalis 
mentha); diğer bazıları yaprakların belirli gelişme aşamasında (Andrographis) diğerleri ise 
gelişme döneminin belirli aşamalarında (Taxus, Uragoga) maksimum biyoaktif bileşene 
sahiptir. Örneğin, Rauvolfia kökleri, bir veya iki yıllık gelişme aşamasının ardından 
çiçeklenmenin sonunda hasat edilmektedir. Olgun zencefil rizomları, bitki tepeleri solmaya ve 
ölmeye başladığında hasat edilir. Rizomlar kuru, parlak sarı-kahverengi kabuk rengi ile 
dolgun olmalıdır (Paull ve Chen, 2015). Bitkideki aktif temel içeriğin miktarı ticari kullanım 
için büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan bitkinin büyüme ve gelişmesi süreci de aktif 
madde üretimi ve birikimi üzerinde etkilidir (Smitha, 2019). Tıbbi ve aromatik bitkilerin hasat 
edilen kısımları ile bunların toplama zamanı ve yöntemi Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Farklı bitki kısımlarının toplama zamanı ve toplama yöntemi

Bitki kısmı Toplama zamanı ve yöntemi
Yumrular Sonbaharın sonlarında, bitki çiçek açıp meyve verdikten sonra 

toplanır. Soğanlar ana bitkiden oldukça uzak mesafeden 
çıkarılmalıdır. Olgunlaşmış büyük yumrular toplanır ve yeniden 
çoğaltım amacıyla küçük soğanlar bırakılır. Soğanlar/kökler aksi 
belirtilmedikçe tohum dökümünden sonra toplanmalıdır. Bu türlerin 
yenilenmesini kolaylaştırır. 

Kabuk Sonbaharda yaprak dökülmesinden sonra veya ilkbaharda 
yaprakların gelişmesinden önce toplanır. İnce, esner bir bıçak/çalı 
bıçağı kullanılarak uzun dikey şeritler halinde kabuk çıkarılır. 
Kabuğun tamamen yenilenmesi için yeterli zaman verilmedikçe, 
aynı ağaçtan gövde kabuğu tekrar toplanmamalıdır. Ağacın 
etrafındaki tüm halkaların kesilmesi olan halka çıkarma işlemini 
yapılmaz.   

Kök ve rizomlar Tek yıllıklarda çiçeklenmeden kısa bir süre önce toplanır. İki 
yıllıklarda birinci büyüme mevsimini izleyen sonbahar veya kış 
aylarında hasat edilir. Çok yıllıklardan ikince veya üçüncü gelişme 
mevsimini izleyen sonbahar veya kış aylarında hasat edilir. Kökler 
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ana güvde veya kazık kökten olabildiğince uzak, en azından 30 cm 
mesafeden çıkarılmalıdır. Ana kökün kesilmesine izin verilmez. 
Bitkideki tüm kökler toplanmaz. Yalnızca yan kökler toplanır. 

Yapraklar Bitkinin çiçeklenme döneminde kuru havalarda toplanmalıdır. 
Yapraklar tek tek koparılmalı, keskin budama makası 
kullanılmamalıdır. Bazı bitkilerde toplamanın sabah yapılması 
ürünün kalitesini arttırır. Yapraklar aksi belirtilmedikçe 
çiçeklenmeden önce veya çiçeklenme döneminde hasat edilmelidir. 

Çiçekler Toplama kuru havalarda ve günün erken saatlerinde yapılmalıdır. 
Çiçekler, bitkinin ana gövdesine zarar vermeden dikkatli bir şekilde 
hasat edilmelidir. Çiçekler aromasının yakalanması için yeni 
açtıklarında veya açtıktan kısa bir süre sonra hasat edilmelidir. 

Tohum ve meyveler Toplama, meyveler tamamen büyüdüğünde ve olgunlaştığında veya 
gerekli olduğunda olgunlaşmaya yakın aşamada yapılmalıdır. 
Tohum dağılmasını önlemek için biraz daha erken aşamada 
toplamak avantajlıdır. Orman alanlarında sadece bazı ağaçların 
meyveleri toplanır ve diğerleri yeniden çoğaltım için bırakılır. 
Meyve ve tohumların toplanmasını kolaylaştırmak için ağaç veya 
çalının dalları kesilmemelidir. 

Tek yıllık otlar / 
bitkinin tamamı

Tek yıllık otlar çiçeklenme başlangıcında hasat edilmelidir. Belirli 
bir bölgedeki popülasyonun tamamı asla hasat edilmemelidir..
Gelecekteki hasatların kolaylaştırılması için yeniden çoğaltımı 
sağlamak üzeri yeterli popülasyon bırakılmalıdır. 

Örneğin, Catharanthus, Datura, Solanum ve Dioscorea’da aktif bileşen generatif dönemde 
maksimuma ulaştığından bu bitkilerde hasat generatif dönemin yaklaşık %60-70'i
tamamlandığında yapılmalıdır. Costus speciosus'ta da bitki generatif gelişme aşamasına 
geldiğinde diosgenin miktarı maksimuma ulaşmaktadır. Çok yıllık olarak yetiştirilen tıbbi ve 
aromatik bitki türlerinin çoğunda, maksimum aktif maddeye 3-4 yıl sonra (bazı durumlarda 
Cinchona gibi 7-8. yılda) ulaşıldığından, buna göre optimum hasat dönemi belirlenir. (Smitha,
2019). Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin hasat dönemleri Çizelge 2’ de verilmiştir. 

Çizelge 2. Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin hasat aşamaları (Chatterjee, 2002)

Tıbbi-aromatik bitki Hasat aşaması
Atropa belladonna (Güzelavrat otu) Çiçeklenme aşaması
Hyocyamus niger (Kara banotu) Çiçeklenme aşaması
Catharanthus roseus (Pervane çiçeği) 6 aylık gelişme dönemi
Kara buğday Çiçeklenme dönemi
Ocimum sanctum (Kutsal fesleğen) Çiçeklenme aşaması 
Limon otu (Mellisa officinalis) İkinci gelişme dönemi
Tagetes minuta Tam çiçeklenme
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Mentha arvensis (Japon nanesi) Dikimden 120 gün sonra
Ocimum basilicum (Fesleğen) Tam çiçeklenme
Artemisia annua (Peygamber süpürgesi) Tam çiçeklenme

Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki aktif maddenin birikimi, yaprak, çiçek, meyve ve diğer bazı 
fizyolojik büyüme parametreleri ile de ilişkilidir. Örneğin, Palmarosa'da (Cymbopogon 
martinii var. motia), bitki gelişme döneminin 95. günü veya sonrasında hasat edildiğinde yağ 
kalitesi artarken (Chinnamma ve Aiyer, 1988); Ocimum gratissimum bitkisinin esansiyel yağ 
içeriği gölge yoğunluğunun artmasıyla ters orantılı olarak azalmıştır (Pillai ve Chinnamma, 
1994). Ocimum basilicum’da hasadın çiçeklenmenin bitişine kadar geciktirilmesi, esansiyel 
yağdaki linalool içeriğini arttırmasına karşılık cineole ve metil chavicol konsantrasyonlarını 
azaltmıştır (Gill ve Kaur, 2007). Litvanya'da yetiştirilen kekik (Thymus vulgaris) bitkilerin 
yaprakları (Y) ve çiçeklerindeki (Ç) toplam yağ içeriği ve bazı bileşenleri Çizelge 3’te
verilmiştir. Buna göre geç aşamada hasat edilen çiçekli bitki kısımlarının esansiyel yağ 
miktarı daha yüksek olmuştur. p-simen oranı Mayıs ayında en yüksek iken, aynı dönemde 
bitkilerdeki ana bileşen olan timol miktarı en düşük olmuştur. Bununla birlikte timol 
konsantrasyonu daha sonra artmış ve vejetasyon süresince sabit kalmıştır. Α-terpinen miktarı 
Haziranda ve Temmuz’un başında oldukça düşük iken, Haziran sonunda ve Ağustos’un 
başında önemli oranda artmış, bu aşamada timol miktarında bir miktar azalmalar 
belirlenmiştir. 

Çizelge 3. Kekik bitkilerinin farklı hasat zamanlarındaki esansiyel yağ bileşenleri (%) 
(Venskutonis, 2002). Y: Yaprak, Ç: Çiçek.

Bileşen Y1
25 Mayıs

Y1
6 Haziran

YÇ3
16 Haziran

YÇ4
28 Haziran

YÇ5
7 Temmuz

YÇ6
19 temmuz

YÇ7
7 Ağustos

α-thujene 0.59 0.62 0.67 0.72 0.50 0.97 0.99
α-pinen 0.67 0.50 0.55 0.50 0.43 0.64 0.63
Camphene 0.52 0.26 0.25 0.22 0.22 0.32 0.34
Oct-l-en-3-01 0.61 0.56 0.51 0.71 0.73 0.52 0.76
Myrcene 1.17 1.07 1.19 1.14 0.84 1.52 1.66
α-terpinen 1.37 1.00 1.23 1.03 0.69 1.82 1.89
ρ-cymene 14.43 10.21 11.19 8.27 10.83 7.36 6.63
Limonen 0.29 0.25 0.28 0.24 0.35 0.33 0.39
β-felladren 0.76 0.45 0.48 0.50 0.72 0.49 0.37
1,8-sineol 0.29 0.25 0.28 0.24 0.36 0.33 0.42
γ-terpinen 13.40 6.52 7.50 7.58 5.23 16.39 17.21
tr-sabinen hidrat 0.27 0.64 0.60 0.71 0.79 0.86 0.82
Linalool 1.60 2.04 1.91 2.23 2.51 1.79 1.70
Camphor 0.25 0.19 0.0.8 0.12 0.23 0.17 0.19
Borneol 1.30 0.78 0.65 0.63 0.73 0.78 0.83
Terpinen-4-ol 0.83 0.67 0.67 0.62 0.72 0.57 0.54
α-terpineol 0.27 0.17 0.22 0.23 0.21 0.21 0.18
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Timol metil eter 2.61 0.59 0.34 1.33 0.52 0.73 0.46
Karvakrol metil eter 1.58 0.44 0.23 0.89 0.32 0.52 0.13
Timol 49.12 65.98 63.11 65.20 66.94 57.13 57.91
Karvakrol 1.66 3.35 3.33 2.95 3.79 2.55 2.83
β-karyopfilen 1.87 2.74 2.44 2.41 1.90 1.76 1.75
γ-kadinen 0.40 0.31 0.30 0.37 0.26 0.24 0.17
δ-kadinen 0.22 0.40 0.28 0.33 0.25 0.16 0.15
Karyofilen oksit 0.44 0.41 0.37 0.32 0.60 0.23 0.13
T-kadinol 0.78 0.28 0.38 0.48 0.32 0.46 0.26
Esansiyel yağ (%) 1.75 1.40 2.90 2.86 2.14 3.24 4.29

Aynı bitkinin birden fazla kısmının toplanması durumunda, her bir bitki materyali ayrı ayrı 
toplanıp, ayrı kaplarda taşınmalı, çapraz kontaminasyondan kaçınılmalıdır. Hasat süresince, 
hasat edilen tıbbi ve aromatik bitki materyali içerisinde yabancı madde, yabancı ot veya 
toksik bitki olmamasına dikkat edilmelidir (Rawat ve Tewari, 2015). Toplanan/hasat edilen 
bitki materyali, önceki toplama faaliyetlerinden kalan bitki kalıntıları da dahil olmak üzere 
yabancı madde içermeyen temiz sepetlere, ağ torbalara, diğer iyi havalandırılmış kaplara veya 
bezlere yerleştirilmelidir. Toplandıktan sonra bitki materyalleri, istenmeyen materyallerin ve 
kirleticilerin ortadan kaldırılması (elle toplama), yıkama (fazla kiri çıkarmak için), ayırma ve 
kesme dahil olmak üzere uygun ön işleme tabi tutulabilir (Pandey ve Sativa, 2017). 

Bitki materyallerinin herhangi bir şekilde mekanik hasarı veya sıkışmasından, örneğin 
çuvalların veya torbaların kompostlaşmaya veya başka bir şekilde kaliteyi düşürmesine neden 
olacak şekilde aşırı doldurulması veya istiflenmesinden kaçınılmalıdır. Mikrobiyal 
kontaminasyonu ve ürün kalitesi kaybını önlemek için, çürümüş tıbbi ve aromatik bitki 
materyalleri hasat sırasında tanımlanmalı ve atılmalıdır (Rawat ve Tewari, 2015; Pandey ve 
Sativa, 2017; Ahad vd., 2021).

Tıbbi ve aromatik bitkiler, çiğ, yağmur veya yüksek nemin olmadığı en iyi şartlar altında 
hasat edilmelidir. Bununla birlikte eğer hasat yağışlı şartlarda yapılırsa, hasat edilen materyal 
kurutmanın hızlandırılması ve mikrobiyal fermentasyonu ve küf oluşumunu teşvik eden 
yüksek nem seviyesi nedeniyle olası zararları önlemek için hızlıca kapalı kurutma tesislerine 
taşınmalıdır (Pandey ve Sativa, 2017). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadında dikkat edilmesi gerekli bir diğer konu ise bitkinin hasat 
edildiği zamandır. Örneğin, nane bitkilerinde sabahın erken saatleri, uçucu yağların 
çıkarılması için en iyi zamanlamadır. Kış mevsiminde hasat edilen yabani nane bitkilerinin 
esansiyal yağ miktarı yazın hasat edilenlerden daha yüksektir. Yine bu nanelerde hasadın 
sabahın erken saatlerinde yapılması, esansiyel yağ miktarını arttırmaktadır (Singh ve Pandey, 
2018). 

Genel olarak toplanan/hasat edilen bitki materyalleri toprakla doğrudan temas etmemelidir. 
Bitkilerin kök veya rizom gibi yeraltı kısımlarının hasat edilmesi durumunda 
hasat/toplanmadan hemen sonra bitkilere yapışan topraklar uzaklaştırılmalıdır. Hasat 
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sonrasında da bitkilerin mikrobiyal yükünü en aza indirmek için toprakla temastan mümkün 
olduğunca kaçınılmalıdır (Pandey ve Sativa, 2017).

Hasat için kullanılan tüm kaplar temiz tutulmalı ve daha önce hasat edilmiş tıbbi ve aromatik 
bitkiler ve diğer yabancı madde kontaminasyonundan arındırılmalıdır. Plastik kaplar 
kullanılıyorsa, küf oluşumuna yol açabilecek olası nem tutulmasına özellikle dikkat 
edilmelidir. Kaplar kullanılmadığında kuru koşullarda, böceklerden, kemirgenlerden, 
kuşlardan ve diğer zararlılardan korunan ve çiftlik hayvanları ve evcil hayvanların 
erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmelidir (Rawat ve Tewari, 2015; Pandey ve Sativa, 
2017).

Hasat edilen ham tıbbi bitki materyalleri derhal temiz ve kuru koşullarda taşınmalıdır. Temiz 
sepetlere, kuru çuvallara, römorklara, hunilere veya diğer iyi havalandırılmış kaplara 
yerleştirilebilirler ve işleme tesisine taşınmak üzere merkezi bir noktaya taşınabilirler. 
Toplama yeri işleme tesislerinden biraz uzaktaysa, taşımadan önce ham tıbbi bitki 
materyallerini havalandırmak veya güneşte kurutmak gerekebilir (Pandey ve Sativa, 2017).

Hasat sırasında kullanılan, bıçaklar, makaslar ve mekanik aletler gibi toplama/hasat aletleri
temiz tutulmalı ve uygun koşullarda muhafaza edilmelidir. Kullanılan aletlerden bitkiler ile 
doğrudan temas eden kısımlar üzerinde yağ/gres vb. kirlilikler bulunmamalıdır. Kesme 
cihazları, biçerdöverler ve diğer makineler temiz tutulmalı ve toprak ve diğer malzemelerden 
kaynaklanan hasarı ve kirlenmeyi azaltacak şekilde ayarlanmalıdır (Pandey ve Sativa, 2017).

Tıbbi ve aromatik bitkilerin hasat edilen kısımlarının nem miktarı %65-95 arasında 
değişmekte olup, hasattan sonra da canlılıklarını sürdürmektedirler. Bu bitkilerin hasat sonrası 
ömrü bünyelerinde bulunan depo maddeleri ile bitkilerden olan su kaybına bağlı olarak 
değişmektedir. Bu nedenle hasat sonrası bitkilerin bulunduğu ortamın sıcaklığının yüksek ve 
oransal nemin düşük olması, ayrıca bitkiye hasat sırasında verilecek olan fiziksel zarar bu 
ürünlerin fizyolojik bozulmasının ana nedenleridir (Smitha, 2019).

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ÖN SOĞUTULMASI

Hasat edilen ürünün ısı miktarı, ürün etrafındaki sıcaklık ile doğrudan ilişkilidir. Yeni hasat 
edilen ürün ile optimum depolama sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı, ürünün tarla sıcaklığının 
bir göstergesidir. Hasat edilen ürünün sıcaklığının hızla yakın depolama sıcaklığına 
düşürülmesi, ön soğutma veya tarla ısısının uzaklaştırılması olarak bilinmektedir. Ön soğutma 
ile ürün genellikle sıcaklık farkının yüzde 7/8'ine veya yüzde 88'ine kadar önceden 
soğutulmaktadır. Hasat edilmiş meyve ve sebzelerde olduğu gibi taze olarak saklanan, 
pazarlanan ve kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerde de hasattan sonra tarla ısısının hızla 
depolama/taşıma sıcaklıklarına düşürülmesi, görsel kalite, su kaybının azaltılması, 
olgunlaşmanın yavaşlatılması ile birlikte bitki bünyesindeki biyoaktif bileşenlerin korunması 
açısından oldukça önemlidir. Ön soğutma işlemi taze hasat edilmiş bitki ve/veya meyvelerden 
tarla ısısını uzaklaştırırken aynı zamanda mikrobiyal aktiviteyi de azalttığından bu yönüyle de 
ürünlerin depolama/pazarlama kalitesini arttırmaktadır. Bu nedenle bitkilerin yapısına uygun 
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olan ön soğutma yöntemleri kullanılarak, bitkiler mümkün olan en kısa sürede soğutulmalıdır. 
(Arafa ve Dewidar, 2014). Tıbbi ve aromatik bitkilerin ön soğutulması için genellikler su 
kullanılmaktadır. Tarla sıcaklığı 25±0.5oC olan ısırgan yaprakları 1, 2, 3 ve 4oC sıcaklığındaki 
su ile son sıcaklığı 4oC oluncaya kadar ve ayrıca 7oC sıcaklığındaki su ile de son sıcaklığı 7oC
oluncaya kadar soğutulmuş (Şekil 1) ardından dayanım süresinin belirlenmesi için 1oC
sıcaklıktaki ve oransal nemi %65±5 olan depoda 28 gün boyunca saklanmıştır. Çalışma 
sonunda ısırgan yapraklarının ön soğutulması için en uygun su sıcaklıkları 3 ve 4oC olarak 
belirlenmiştir (Alibaş ve İzli, 2013). 

Şekil 1. Farklı sıcaklıklardaki su ile ön soğutulmuş ısırgan yapraklarının soğuma süreleri
(Alibaş ve İzli, 2013). 

Ön soğutma ile ambalaj kombinasyonu, tıbbi ve aromatik bitkilerin raf ömrünü 
arttırabilmektedir. 5oC su+buz karışımı ile 16 dakika soğutulduktan sonra paketlenerek, 
21.84oC sıcaklık ve %69.05 ON’de saklanan fesleğen bitkilerinin raf ömrü 7 güne kadar 
arttırılmıştır (Çizelge 4, Teixeria vd., 2016). 

Çizelge 4. Ön soğutma ve ambalaj kombinasyonunun fesleğenin raf ömrüne etkisi (Teixeria 
vd., 2016). 

Uygulamalar Raf ömrü (saat)
Kontrol 24
Su ile soğutma 48
Ambalajlama 120
Su ile soğutma+Ambalajlama 168

Benzer şekilde nane (Mentha piperita) bitkileri su ile soğutulduktan sonra delikli ve deliksiz 
polietilen tereftalat (PET) ile ambalajlanarak 5 ve 25oC sıcaklıkta depolanmış ve soğuk 
depolamanın nanenin ömrünü 64 kat (>15 gün) arttırdığı belirlenmiştir (Çizelge 4). Nanenin
raf ömründeki nispi artış, tek başına su ile ön soğutma kullanıldığında iki kat; tek başına 
paketleme kullanıldığında 20 kat ve su ile ön soğutma ile delikli veya deliksiz PET 
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ambalajlama birlikte kullanıldığında 28 kat olmuştur (Çizelge 5). Su ile ön soğutma ve 
ambalajlama uygulaması, yaprakların bağıl su içeriğini arttırmış, deliksiz ambalajlarda 
depolanan nane bitkilerinin ağırlık kaybı önlenerek, yaprakların solma süresi uzatılmıştır 
(Barbosa vd., 2016). 

Çizelge 5. Oda sıcaklığında ve soğuk ortamda depolanan nane bitkilerinin raf ömrü

Uygulama Oda sıcaklığı (25o) Soğuk depolama (5oC)
Raf ömrü (saat) Raf ömrü

(Nispi artış*, %)
Raf ömrü

(Saat)
Raf ömrü

(Nispi artış*, %)
AS 6 18

AS+SÖ 12 100 24 25
DA 48 700 120 667

DA+SÖ 168 2700 288 1500
A 120 1900 162 967

A+SÖ 168 2700 384 2033

* Ambalajsız (AS) bitkilere göre karşılaştırılmıştır.

4°C'de 5 ve 10 dakika süreyle, 1:3 (h/h) oranında buz ve su karışımında su ile ön 
soğutulduktan sonra, 5ºC ve 25°C sıcaklıklarda depolanan 'Roxinho' fesleğen çeşidinde, 
5°C'de depolama, 25°C'de depolamaya oranla ağırlık kayıplarını azaltırken, fesleğenlerin 
nispi su içerikleri daha yüksek olmuştur. Su ile ön soğutulan fesleğenlerin klorofil miktarı 
depolama sırasında da korunmuş ve yaşlanmaları geciktirilmiştir. 5 dakika süreyle ön
soğutmanın ardından 5°C'de saklama, fesleğenlerin kalite ve fizyolojik özelliklerini 
depolamanın 4. gününe kadar korumada ve raf ömrünü uzatmada etkili olmuştur (Guimarães 
vd., 2018). 5oC’de ön soğutulup ardından 2, 4 ve 6oC olmak üzere üç sıcaklık ve %98 oransal 
nemde depolanan biberiye (Rosmanrinus officinalis L.) ve nane (Menthaviridis Linn.)
bitkilerindeki esansiyel yağların kalite ve kantitesinin artması ve taze ağırlık kaybının 
azalması için 5oC’de ön soğutulması ve 2oC sıcaklık ve %98 ON’de depolanması gerektiği
belirlenmiştir. Bu şartlarda biberiye ve nane bitkilerinin depolama süresi 28 ve 24 gün, ağırlık 
kaybı 1.29 ve 9.98 g/100g taze bitki ve ekstrakte edilen yağların oranı ise %0.371 ve %0.281 
olmuştur. Bu depolama şartlarında esansiyel yağların kantitesi ön soğutma yapılmayanlardan 
daha yüksek bulunmuştur (Abd Elhay, 2017). 

Tıbbi ve aromatik bitkiler daha çok su veya su+buz karışımı ile ön soğutulmakla birlikte bu 
amaçla oda soğutma veya zorlanmış hava ön soğutma yöntemleri de kullanılmaktadır. 
Zencefil rizomları ise zorlanmış hava veya oda soğutma yöntemleri kullanılarak 12-14oC
sıcaklığa ön soğutulmaktadır (Paull ve Chen, 2015).

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN DEPOLANMASI

Tıbbi ve aromatik bitkiler oldukça duyarlı olduklarından, hasattan sonra kalite kayıplarının 
azaltılarak saklanmalarında ön soğutmanın devamında soğukta depolanması oldukça 
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önemlidir. Soğuk depolama solunum hızını azaltırken aynı zamanda bitkilerdeki depo 
maddelerinin enzimler tarafından parçalanmasını yavaşlatmakta, bitkileri su kaybını azaltarak, 
solmayı geciktirmekte, çürümeye neden olan mikroorganizmaların büyümesini yavaşlatmakta 
veya durdurmakta ve ayrıca doğal olgunlaşma maddesi olan etilen üretimini de 
yavaşlatmaktadır (Arafa ve Dewidar,2014).

Tıbbi ve aromatik bitkiler genel olarak kurutularak saklanmakla birlikte, taze olarak 
kullanılanların hasadın ardından üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadarki süreçlerde düşük 
sıcaklıklarda saklanması, kalite kayıplarının azaltılması açısından gereklidir. Tıbbi ve 
aromatik bitkiler ya pazarlama amacıyla ya da ilaç, kozmetik ve gıda katkı maddelerinin 
üretimi için hammadde olarak depolanmaktadır. Depolanan bitki kısımlarının kalitesi, 
depolama koşullarının verimliliğine, yani hava sıcaklığı, ışık, nem ve ambalaj malzemesine 
bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, nane yaprakları ve çiçeklerinin düşük sıcaklıklarda 
depolanması esansiyel yağ kaybına neden olurken, oda sıcaklığında depolanması sonucu 
yapraklar ve kökler kararmaktadır (Akram, vd., 2011). Bu nedenle, tıbbi ve aromatik 
bitkilerin depolanması, fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki değişikliklerin incelenmesi, 
depolama sırasında kimyasal aktif bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler sonucunda 
insanlarda meydana gelebilecek olumsuz etkilerin önlenmesi ve mümkün pazarda uzun süre 
hammaddenin bulundurulabilmesi açısından önemlidir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin uygun 
şartlarda depolanması ve paketlenmesinin standardizasyonu ile ürünlerin biyoaktif 
bileşenlerinin miktarının korunması sağlanacağından bu ürünlerin küresel ölçekte 
pazarlanmasını da daha kolay hale getirebilecektir (Gokhale, 2008; Yousef ve Hamouda, 
2013; Masand vd., 2014; Leelaphiwat vd., 2017).

Tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde yer alan taze fesleğen hasattan sonra dayanım süresi kısa 
olan bir bitki olup, depolama sırasında kalite kayıpları meydana gelmektedir. Bu bitkilerde 
hasat sonrası süreçlerde soğuk zincirin korunması önemlidir. Sera yetiştirilip, hasat edilmiş 
taze fesleğenin sürgünleri 5oC ve altındaki sıcaklıklarda depolandığında şiddetli üşüme zararı 
belirtileri gösterirken, 7.5 ve 10oC sıcaklıklarda orta düzeyde üşüme zararı dikkati çekmiştir. 
Bitkilerin raf ömrü 0 ve 5oC sıcaklıklarda sırasıyla 1 ve 3 gün iken, 15oC’de yaklaşık 12 gün 
olmuştur. Günün geç saatlerinde (yani 18.00 veya 22.00) hasat edilen fesleğen sürgünlerin raf 
ömrü 10, 15 ve 20oC’de depolandığında 02.00 veya 06.00’da hasat edilenlere göre %100 
artmıştır (Lange ve Cameron, 1994). Benzer şekilde sabah saat 8.00 ve akşam saat 16.00’da 
hasat edildikten sonra PVC ambalaj ile paketlenerek 3, 6 ve 9 gün süreyle depolanan 
fesleğenlerde hasat mevsimi ve depolama süresi final esansiyel yağ miktarını etkilemiş, 
depolama süresince bitkilerin uçucu yağ ve klorofil miktarı ile küf ve maya kolonilerinin 
sayısında doğrusal bir azalma olmuştur. Hasat mevsimi veya hasat zamanı esansiyel yağın 
bileşimini etkilememekle birlikte, bitkilerdeki öjenol ve linalool miktarı depolama süresince 
artmış, koliformlar 0.3 MPN/g altında ve staphylococcus aureus sayısı ise 1.0x102’nin altında 
kalmıştır (da Silva vd., 2005).
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Solunum hızı yüksek olan taze hasat edilmiş ‘Deutscher Winter7’ kekik çeşidinin 10o, 20o ve 
30oC’deki solunum hızları sırasıyla 576±126 W/t, 1281±338 W/t ve 2366 W/t olarak 
belirlenmiş, 80 saatlik depolama süresince 10o, 20o ve 30oC’de sırasıyla %60, %50 ve %63 
oranında azalmıştır. Kekik bitkilerinin ağırlık kaybı 10oC sıcaklıkta %1.5 olmuş, sıcaklık 
artışı ile kalite özelliklerinde aşamalı azalma meydana gelmiştir. Bununla birlikte 10o ve 30oC
sıcaklıklarda 80 sat süreyle depolanan kekik bitkilerinin ana bileşeni timol olan esansiyel yağ 
miktarında önemli bir kayıp oluşmamıştır. 10oC sıcaklıkta depolanan bitkiler solmadan hemen 
önce dahi esansiyel yağlar (%+20.8) ve timol (%+12.6) sentezlemiş ayrıca rutosid formunda 
belirlenen flavonoidlerin miktarı sıcaklık artışı ile artarak, 10oC’de %3.3 iken, 20oC’de 
%8.4’e ve 30oC’de %11.2’ye ulaşmıştır (Böttcher vd., 2001).

Kekik bitkisine benzer şekilde nane (Mentha x piperita L.) bitkisinin de solunum hızı yüksek 
olup, 10oC sıcaklıkta 552±155 W/t, 20oC’de 1181±325 W/t ve 30oC’de 2209±523 W/t’dir. 
Bununla birlikte solunum hızı yaşlanmayla birlikte düşmekte, 80 saatlik depolama sırasında 
yaşlanmaya bağlı olarak azalma 10oC’de başlangıca göre %60.1, 20oC’de %51.1 ve 30oC’de 
%44.4 oranında oluşmaktadır. Solunum, terleme ve kütledeki değişimler dikkate alındığında 
hesaplanan dengeli yağ içeriği –özellikle bitkilerin ikinci hasadında- 24 saatte %7.77 oranında 
artmıştır. Birinci hasattaki tekli esansiyel yağlarda ise, 24 saat süresince %3.95, pulegonda 
%4.05 ve carvonda %3.95 azalma meydana gelirken, mentol %10.21, mentofuran %9.06, 
mentilasetat %23.05, izomentan (ikinci kesim) %4.61, sineol %0.83 artış meydana gelmiştir. 
Nanenin dış özelliklerinin en iyi şekilde korunması için 10oC’de depolanması gerektiği 
belirtilmiştir (Böttcher vd., 2002). 

Nane (Mentha x piperita L.) nin hasat sonrası kalitesi üzerine 6 ve 10oC olmak üzere farklı 
depolama sıcaklığının etkisi incelendiğinde, her iki sıcaklıkta da solunum hızı ve etilen 
üretiminin sırasıyla 2,57 ile 6,65 mL CO2 / kg s ve 0,04 ve 0,27 μL C2H4 / kg s olarak 
korunduğu bulunmuştur. Ayrıca soğutma su kaybını %50 oranında azaltırken, toplam klorofil 
ve karotenoid miktarını da korumuştur. Dolayısıyla soğukta depolam ağırlık kaybı, toplam 
klorofil, karotenoid, titrasyon asitliği ile dışsal özellikler gibi pazarlama kalitesini etkileyen 
özelliklerin korunmasını sağlamıştır (Cruz-Alvarez vd., 2013). Benzer şekilde 10oC sıcaklıkta 
depolama nane bitkilerinde peroksidaz enziminin aktivitesini 194.72’den 306.29 U/g TA 
arttırmış, antioksidan aktivite ise 262.57’den 327.32 TEAC/g TA’ya yükselmiştir. Diğer 
taraftan 6 ve 10oC’de depolama nane bitkilerinin toplam fenol ve C vitamini konsantrasyonu 
arttırırken süperoksit dismutaz aktivitesini 53.68’den 26.22 U/g TA’a düşürmüş, oda 
sıcaklığında depolanan nanelerde ise PPO aktivitesi artmıştır (Martínez-Damián vd., 2013). 
Diğer taraftan 0oC sıcaklıkta 21 gün depolanan nane (peppermint) ve nane (spearmint)
bitkilerinin solunum aktivitesi orta düzeyde azalmış (sırasıyla %42 ve %28), yüzey rengi, 
klorofil, karotenoid ve antioksidan bileşik miktarı sabit kalmıştır. Bitkilerin isensiyel yağ 
verimi ise 21 gün boyunca ya değişmeden kalmış veya belirgin bir artış göstermiştir. Nanenin 
(spearmint) esansiyel yağının ana bileşenleri az oranda değişirken, peppermintin aroma 
bileşenleri (menton ve mentol) artmıştır (Curutchet vd., 2014).  
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ABSTRACT

It has been proven that physical activity could be beneficial for one’s physical and mental health. 
Some of the benefits of being physically active include improved sleep, better cognitive 
performance, disease prevention, better heart pressure, and a lot more. On the other hand, the 
consequences of neglecting physical activity are high blood pressure, obesity, cognitive 
impairment, a disturbed sleeping pattern which would ultimately hurt the individual’s mental 
health (Ríos, Cubedo, & Ríos, 2013).

In regards to what was written above the aim of the study would be a comparison between the 
physical activity of the adult population in the Republic of Slovenia and the physical activity of 
the adult population in North Macedonia. The reason for choosing Slovenia as a benchmark is 
because of its reputation as being a country that has the most consistent physically active children 
in the world (Morrison, Jurak, & Starc, 2020). Even though the study includes only the adult 
population, healthy habits are built at a very young age.

In this study it would be shown the differences in body mass index, physical activity, frequency 
of eating fruits and vegetables, smoking cigarettes, and drinking alcohol between the population 
in the Republic of Slovenia and the population in North Macedonia. The information for the 
Republic of Slovenia is taken from the Statistical Office and for North Macedonia, the information 
was gathered through a questionnaire. The aim is to identify the barriers that prevent the population 
in North Macedonia from actively participating in any kind of physical activity and to propose 
solutions based on the best practices in the Republic of Slovenia.

Keywords: Physical activity, Mental Health, Republic of Slovenia, North Macedonia
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INTRODUCTION

Through the ages, it has been proven that physical activity is very important for the nervous and 
muscular systems. The benefits from any aerobic and anaerobic exercise are much greater than 
physical inactivity. Participating in any kind of sports can prevent you and your body by boosting 
your immune system, increasing the lifespan, reducing the risk of colon cancer, and a lot more. 
And the evidence comes from children and older adults (Lewis & Hennekens, 2016; Ríos, Cubedo, 
& Ríos, 2013; Stillman, Esteban-Cornejo, Brown, Bender, & Erickson, 2020). When the pandemic 
hit everyone was isolated and scared for their health and participation in any kind of sports started 
to fall. However, the Republic of Slovenia came up with a solution to motivate and help the 
population to continue being active (Morrison, Jurak, & Starc, 2020). The reason behind choosing 
the Republic of Slovenia as a benchmark is due to its reputation as being a country that has the 
most physically active children in the world and it is widely known that healthy habits are built at 
a very young age.

1. OVERVIEW OF REPUBLIC SLOVENIA

Based on the results from the Statistical Office in the Republic of Slovenia (Slovenia, 2017), 17.5% 
of the population from age 35 and above are inactive and 82.5% are involved in some kind of 
physical activity. The number of participants included in the questionnaire that the country has 
collected is unknown. From these results, we could conclude that a bigger part of the citizens is 
aware of the benefits that are provided from the activity in some kind of sports. The average Body 
Mass Index (BMI) (Johnson et al., 2020) is 25 correlated with the average height which is 
170.65cm and the average body weight which is 77.62kg. The BMI is a formula for determining 
one of the four stages for our body and those are underfed (BMI 18.49 or less), normally fed (BMI 
18.50 – 24.99), overfed (BMI 25.00 – 29.99) and obese (BMI 30 or more), the conclusion is that 
the population of Republic of Slovenia is between normally fed and overfed. Unfortunately, this 
formula could only be applied for inactive people, the reason for that is because people that 
exercise most of the time gain and have much more muscle mass and less body fat. According to 
this, it is normal for them to weigh more, due to the muscles weighing more than the fat. The 
population also is eating healthy and we could conclude this by taking the consumption of fruits 
and vegetables as an indicator of having a habit for healthy eating. According to the results, 0.75% 
of the people don’t consume fruits at all and 0.25% of the people don’t consume vegetables, 78.5% 
are nonsmokers and 22.75% are nondrinkers. When the pandemic hit the world, experts from 
Slovenia's public health agency were concerned for the physical activity and health of the 
population and that their hard work put into the SLOfit program would be thrown in the water. 
When they did tests on the population they noticed that the population fell short of staying 
physically active. The root of this problem is obvious, taking into account how self-isolation to 
protect one's health, had motivated people to prioritize different issues above the need to be 
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physically active. The children didn’t fulfill the same amount of minutes for physical activity as 
they had received before, because the lectures were held online, elder adults couldn’t go to the 
gyms or to dancing facilities because they were closed like everything else. With help from the 
World Health Organization (WHO), Slovenia's public health agency came up with a solution to 
help everyone get back on track, not only to keep their reputation as being a country with the most 
physically active population but to help each individual that is struggling to keep up with the 
physical movement as well. And as we mentioned healthy habits are built at a very young age. The 
task force consisted of experts in kinesiology, sport science, environmental physiology, pedagogy, 
medical doctors, and epidemiologists, also the strong side of the country was the park 
infrastructure. This task force was necessary to help the population with physical activity, 
including indoor and outdoor activities, giving them guidelines from experts in these areas. The 
outdoor activities were limited and the indoor activities were organized through TV streaming 
videos and simultaneously using online platforms to get people to move. The results from this 
project were positive and it was believed that in the future if the restrictions for self-isolation were 
lowered that the population would be much more involved in any kind of physical activity than 
before (Morrison et al., 2020).

2. RESULTS
2.1 Physical activity in North Macedonia

From the questionnaire that was conducted to see how much of the population in North Macedonia 
is physically active, the gathered results show the following 85% of people had participated in any 
kind of sports in their lives and 15% had never been active in any kind of exercise. From that 85%, 
only 51% are still active, and 49% stopped working out. From these results, we could conclude 
that either the citizens are not aware of the benefits that are provided by physical movement or 
either something else is the root of their inactivity. This brings us to the question “What could be 
the problem that they have decided to stop exercising and have abandoned taking care of their 
physical and mental health?” From the gathered results from the questionnaire, the average BMI 
is 27.5 correlated with the average height which is 169.90cm, and the average body weight which 
is 79.34kg. The population, according to the survey, has an unhealthy habit of consuming food 
that contains no real nutrients that are needed for proper development. The questions that 
investigated this issue covered the topics related to the frequency of fruit and vegetable 
consumption and smoking and drinking habits. Consequently, only 8.16 % of the respondents 
consumed fruits and 8.41 % of the people consumed vegetables, 1.85% are smokers, and 5.5% 
drink alcohol occasionally. If we take a look at the BMI formula and apply it to this survey, we 
could conclude that the population is overfed and very close to becoming obese (excluding the 
active people). From these concerning results the question “What could be the problem that they 
have decided to stop exercising and have abandoned taking care of their physical and mental 
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health?” is raised with the motivation to find a solution that would address this issue. To tap into 
the root of the problem, there was a question included in the questionnaire, that was asking for the 
reason behind inactivity and the reason behind the decision to abandon exercising altogether. Two 
main reasons for them to stop participating in any kind of sports are the lack of time caused by 
having the responsibility of a working adult and the lack of motivation. So this brings us to another 
question “How to make the physical activity appealing and how to execute that strategy in real 
life?”

CONCLUSION

Comparing these two countries, we could conclude that North Macedonia has to be more proactive 
in taking care of this issue, meaning it has to come up with a reasonable solution that would solve 
the problem at hand. The main reason is lack of time caused by work and lack of motivation. If we 
take a look at the Republic of Slovenia’s solution for inactivity during the lockdown and pandemic, 
especially for the indoor activity, North Macedonia could try to replicate that by applying it in its
own country, as to contribute to increasing the awareness of its population and make the sport 
more accessible, so that everyone could live much healthier than before. Experts in kinesiology, 
sport science, environmental physiology, and pedagogy could be contacted, so they could come 
up with a strategy and one of the tactics included in this strategy might be to make a daily broadcast 
on national television, which would cover training for strength, flexibility, and range‐of‐motion 
exercises led by qualified physical education teachers. The modern era has provided a lot of 
advantages, especially in the field of technology, everything could be easily shared with just one 
click, creating an opportunity for policymakers to make a bigger impact than they could have made 
a decade ago. As a point in case, online platforms could be developed and used with appropriate 
content, live streaming videos in which different types of exercises would be performed. Social 
media, such as Facebook and Instagram, would be used to reach out to more people and generate 
interest. Uniting the efforts of every party involved and concerned by this major problem, could 
lead to realizing this idea and executing it. Consequently, more people would be encouraged to 
actively participate in some kind of physical activity, and putting effort into educating them on the 
benefits that physical activity could bring them, would help in making this project come to life.
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ABSTRACT

The existence of cooperatives (Koperasi) in the Indonesian economic system has an honorable 
place. Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia states that cooperatives are used 
as the foundation for supporting the nation's economy. It is further strengthened by the Law of the 
Republic of Indonesia Number 25 of 1992, concerning Cooperatives, that cooperatives are a 
people's economic movement based on the principle of kinship. Indonesian cooperatives are built 
based on the main principles: membership is voluntary, democratically managed, independent, and 
the provision of services under the contribution of the paid-up capital of the members. Cooperative 
performance is measured by the ability to implement good cooperative governance. The dimension 
of good cooperative governance is transparency, marked by the cooperative's ability to present 
financial reports fairly. The purpose of this study is to assess the ability of cooperatives to present 
financial statements fairly following Indonesian financial accounting standards, namely 
Indonesian accounting standards for Non-Publicly-Accountable Entities (SAK ETAP). The 
research method used in this study is qualitative research. The number of cooperatives used as the 
unit of analysis in this study consisted of two multi-business cooperatives, two savings and loan 
cooperatives (credit union), and one service cooperative. The total cooperatives used as the unit of 
analysis are five cooperatives. The location of all cooperatives in the DKI Jakarta area. The data 
collection technique that the researcher uses is in-depth interviews. The data analysis model that 
the author uses is the interactive analysis of Miles & Huberman. The findings of this study, the 
majority of cooperatives have prepared year-end financial statements. Only two cooperatives 
presented complete financial statements. Of the five cooperatives, only two cooperatives have 
implemented SAK ETAP perfectly. The cause of cooperatives not being guided by SAK ETAP is 
due to the limited scientific ability of the staff, and lack of care for the management in preparing 
SAK ETAP-based financial reports. It is hoped that the government will be more active in 
providing education and guidance to cooperatives to prepare financial reports fairly and 
completely, based on SAK ETAP.

Keywords: Financial Statements, good cooperative governance, Indonesian accounting standards 
for Non-Publicly-Accountable Entities
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Introduction

The existence of cooperatives (Koperasi) in the Indonesian economic system has an honorable 
place. Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia states that cooperatives are used 
as the foundation for supporting the nation's economy. It is further strengthened by the Law of the 
Republic of Indonesia Number 25 of 1992, concerning Cooperatives/Koperasi, that cooperatives 
are a people's economic movement based on the principle of kinship. Indonesian cooperatives are 
built on the main principles: membership is voluntary, democratically managed, independent, and 
the provision of services under the contribution of the paid-up capital of the members. The 
existence of Indonesian cooperatives is found in rural areas in certain communities. Such as the 
community of farmers, breeders, batik. In urban areas, cooperatives are located in the offices of 
agencies, companies, schools, and even in residential areas. The function of cooperatives is 
expected to improve the economic welfare of members and the surrounding community. The 
population level of cooperatives in Indonesia is increasing from year to year, according to data 
from the Ministry of Cooperatives and SMEs as of July 5, 2017, the number of cooperatives active 
in Indonesia is 152,282 units spread throughout Indonesia. Cooperative units consisting of 
consumer cooperatives are 97,931 units (64.31%), producer cooperatives are 27,871 units 
(18.30%), savings and loan cooperatives are 19,509 units (12.81%), service cooperatives are 3,661 
units (2, 40%), and marketing cooperatives as many as 3,310 3 units (2.17%). The cooperative's 
business volume was recorded at IDR 176.3 trillion and the remaining operating results (SHU) of 
IDR 6.2 trillion. Article 16 of Law No. 25 of 1992 explains that the type of cooperative is based 
on the similarities and economic interests of its members. The following are the types of 
cooperatives according to Article 16 of Law No. 25 of 1992: (1) Consumer Cooperatives, are 
cooperatives that provide goods and services needed by their members; (2) Producer Cooperatives, 
cooperatives consisting of associations of producers of certain products including micro, small and 
medium enterprises MSME’s; (3) Savings and Loans Cooperative, is a cooperative that collects 
public funds and lends these funds to its members; (4) Marketing Cooperative, is a cooperative 
that is engaged in helping its members market the products they produce; (5) Service Cooperatives, 
cooperatives in which the identity of the members acts as consumers of services and or producers 
of services.

The cooperative's performance had received negative attention when the Financial 
Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) stated that the Savings and Loans Cooperative 
(KSP) was vulnerable to being a means of money laundering and other crimes. Cooperatives are 
an important part of the regime for the prevention and eradication of money laundering (TPPU) 
and terrorist financing (TPPT). As is known, various cooperative cases have cost up to trillions of 
rupiah, such as the Sky Blue Cooperative case which cost customers up to Rp 6 trillion, the 
Koperasi Pandawa Cooperative with a loss of Rp 3 trillion, to the Koperasi Cipaganti Karya Guna 
Persada Cooperative of Rp 3.2 trillion. (https://keuangan.kontan.co.id/). The most recent is the 
case of the Indosurya Savings and Loans Cooperative. The case of the Indosurya savings and loan 
cooperative failed to pay and caused losses of more than Rp. 14 trillion (https://finance.detik.com). 
Cooperative management must be based on good cooperative governance. One of the important 
aspects of cooperative management, viewed from the transparency dimension is the presentation 
of financial statements. The importance of preparing financial reports is not limited to 
cooperatives. In Indonesia, the public sector is also required to compile financial reports. One of 
the arguments states that quality financial statements are a product of the accounting field. We 
believe that this factor has a great influence since the distinctive characteristic of the public sector 
in Indonesia, especially the government, is strongly influenced by political circumstances. Political 
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factors can be in the form of political intervention in the financial area and the absence of synergy 
between the political process and political institution to the domain of government administration 
(Haliah & Nirwana, 2019).

The financial statements of all entities in the jurisdiction of Indonesia must be prepared 
based on the applicable financial accounting standards in Indonesia, issued by the Indonesian 
Institute of Accountants (IAI). The accounting standard as a guideline for preparing the financial 
statements of Indonesian cooperatives is the Accounting Standards Without Public Accountability 
(SAK-ETAP). This means that these Accounting Standards must be guided by entities that do not 
have significant public accountability, but the financial reports produced are aimed at providing 
financial information to the general public, especially to cooperative members. SAK-ETAP is 
intended so that IFRS convergence can be fully realized immediately so that companies that have 
difficulty implementing full SAK can adopt SAK-ETAP as a simpler financial standard (Muljono, 
2012: 1). Previously, the accounting standard that was used to guide the preparation of cooperative 
financial statements was Statement of Financial Accounting Standards Number 27 (PSAK 27) 
regarding Cooperatives, which was issued by the Indonesian Institute of Accountants. The basis 
for consideration of the revocation of PSAK 27, is the impact of convergence to international 
accounting standards (International Financial Reporting Standard or IFRS) which resulted in the 
need for revocation of SAK for a particular industry. This is because accounting arrangements in 
principle already exist in SAK which refers to International Financial Reporting Standards (IFRS).

Not all cooperatives that are licensed by the Ministry of Cooperatives and SMEs are 
capable of compiling financial reports under Indonesian Financial Accounting Standards. Various 
obstacles that cause the inability of cooperatives to prepare financial reports: (1) limited human 
resources (HR) who have accounting and financial knowledge (2) The management's indifference 
in preparing good and accurate financial reports, guided by the Indonesian Financial Accounting
Standards (SAK). (3) Cooperative members who do not understand the importance of financial 
reports as a means of measuring cooperative performance, especially in terms of transparency.
This paper discusses whether the cooperative's financial statements have been presented following
the applicable financial accounting standards in Indonesia. As well as researching the causes of 
failure to prepare financial statements properly.

Literature Review
Cooperatives exist to improve the welfare of their members and the surrounding 

community, with a collective principle. Theoretically, cooperatives can be regarded as an answer 
to collective action problems. Cooperatives can only tackle dilemmas of collective action when 
sufficient organizational social capital is present. As such, social capital can be regarded as the 
“fuel” of the cooperative (Helderman et al, 2020). The performance of cooperatives in Indonesia 
is very diverse. There are very successful cooperatives with very large revenue growth, even 
competing with conglomerates. On the other hand, some cooperatives cannot develop, and even 
almost go bankrupt. Two factors cause the failure of cooperatives to develop businesses. First, 
internal factors, management, supervisors, and management of cooperatives do not carry out good 
cooperative governance. Second, the external factor is the government's political will. The value 
of cooperatives is emphasized by Rilah (2017), arranged in 10 (ten) strands of meaning, namely: 
(1) helping yourself; (2) responsibility; (3) democratic; (4) equality; (5) justice; (6) solidarity; (7) 
honesty; (8) openness; (9) social responsibility; and (10) concern for others. The principle of 
Indonesian cooperatives is always tied to the culture of kinship and cooperation of the Indonesian 
people. The level of participation of cooperatives is a measure of the success of a cooperative 
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because member participation describes an activity within the scope of the cooperative that can be 
relied on and run together (Natadjaya, 2020).

The financial report is a financial communication tool for the operational activities of an 
entity. Every business is expected to have financial reports to analyze financial performance so 
that it can provide information about the financial position, performance, and cash flows that are 
useful for users of financial statements to make economic decisions and show management 
accountability for the use of the resources entrusted to them (Nuvitasari et al, 2019). One of the 
important differences that make cooperatives in developing countries in general and in Indonesia,
in particular, do not develop as well as in developed countries, because in developed countries 
cooperatives were born to fight market injustice, so that cooperatives grow and develop in an 
atmosphere of market competition. Whereas in developing countries, cooperatives are presented 
to build institutions that can become partners of the state in driving development to achieve 
community welfare (Masngudi, 1990).

Financial reporting must have good quality information so that it can be used optimally by 
potential investors and other users (Edvandini, et al, 2014). It was disclosed that Financial 
statements of business units are only useful when they have been consistently prepared with the 
information included from previous periods (Eshagniya, 2017). But Globally, financial 
misreporting practices are common. For example, Price Water house Coopers (PwC, 2018) Global 
Economic Crime and Fraud Survey indicates that 49% of financial reports presented by firms do 
not meet the quality standard (Kaawaase, et al, 2020). The final target is that users of financial 
statements can analyze the performance of cooperatives through the information presented in the 
financial statements. For example, the results of a study stated that the financial structure of 
cooperatives was not much affected by the crisis and the business sector they run, with the object 
of research being cooperatives in Italy (Fusco & Migliaccio, 2017). Considering that cooperative 
members have various educational strata and understanding of financial reports, it is necessary to 
consider reports that are simple, sharp, accurate, and reliable. Financial reports should be easy to 
read and understand by users because the target is to provide a proper basis for users to make 
economic decisions based on the required financial information (Chakrabarty, et al., 2018; 
Fakhfakh, 2016; Havemo, 2018; Merkl-Davies & Brenman, 2017 ). Added by Herawati (2015) 
found that there are six benefits of preparing cooperative financial statements, namely: (1.) As an 
evaluation tool to assess the development and health of cooperatives; (2.) To find out the wealth 
of the cooperative; (3.) As evidence of the accountability of cooperative managers; (4) To find out 
the amount of SHU that members will receive; (5) To determine the cooperative's ability to pay 
SHU; (6) As one of the requirements for applying for government assistance.

The obligation to prepare cooperative financial statements is regulated in Law Number 25 
of 1992 concerning Cooperatives. Even more detailed is regulated, if cooperatives cannot prepare 
their financial statements, they can ask for assistance from external parties, for example from a 
Public Accounting Firm or an Accounting Services Office that has received permission from the 
Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Under the guidelines of the Indonesian Institute 
of Accountants (IAI), cooperatives as entities without public accountability can still use SAK 
ETAP guidelines. The Qualitative Characteristics of Information in Financial Statements (2016:3) 
are: (1) Understandable, meaning that the important quality of information presented in financial 
statements can be easily understood by users; (2) Relevant, meaning that to be useful information 
must be relevant to user needs as an important decision-making tool from a financial perspective; 
(3) Materiality if there is an error in recording information that is considered important or relevant, 
which can affect the economic decisions of users who rely on the financial statements; (4) 
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Reliability, to be useful the information presented in the financial statements must be reliable. 
Information is considered reliable when it is free from material error and bias. Financial statements 
are not biased (through the selection and presentation of information) if they are intended to 
influence a decision or policy to achieve a certain result; (5) Substance over form, meaning that 
transactions, events, and other conditions are recorded and presented under substance and 
economic reality, and not just their legal form. It aims to improve the reliability of financial 
statements; (6) sound considerations, containing an element of prudence when making necessary 
considerations in conditions of uncertainty so that assets or income are not overstated and expenses 
or liabilities are not understated; (7) Equipment. To be reliable, the information in the financial 
statements must be complete; (8) Comparable. Users should be able to compare the entity's 
financial statements between periods to identify trends in financial position and performance; (9) 
Punctual; includes the provision of financial statement information in the decision-making period. 
If there is an undue delay in reporting, the resulting information will lose its relevance; (10) 
Balance between costs and benefits. The benefits derived from financial statements should exceed 
the costs of providing them. In evaluating the benefits and costs, an entity should understand that 
the benefits of information include those enjoyed by external users.

The period for presenting financial statements, can be on a weekly, monthly, quarterly, or 
annual basis. A good company at least will make financial reports at least monthly. (Masschuraini, 
2014). Based on SAK ETAP, it is stated that the financial statements are said to be complete, 
consisting of (1) a Balance sheet. At a minimum, it includes the following items: cash and cash 
equivalents, accounts receivable, inventories, investment properties, property, plant and 
equipment, intangible assets, accounts payable, taxation, estimated liabilities, and equity; (2) 
Income Statement, containing: income, finance expense, the share of profit or loss from investment 
using equity method, tax expense, net profit or loss; (3) Statement of Changes in Equity, at least 
containing: profit or loss for the period, income and expenses recognized directly in equity; (4) 
Cash Flow Statements present: cash flow statements for a period and classify according to 
operating activities, investing activities, and financing activities; (5) Notes to financial statements. 
contains descriptive and narrative descriptions or details of the amounts presented in the financial 
statements and information on items that do not meet the recognition criteria in the financial 
statements.

Good cooperative governance must be reflected in good financial performance and can 
provide economic benefits for cooperative members. All financial success reports are contained in 
detail in the cooperative's financial statements. Financial reporting must have good quality 
information so that it can be used optimally by potential investors and other users (Edvandini & 
Darsono, 2014). This research relies on Behavioral Accounting Theory. This theory explains that 
personal behavior or attitudes within an organization, both profit, and non-profit organizations 
greatly influence accounting data and economic decisions. Behavioral accounting is a 
breakthrough in business measurement and information that enables CEOs and strategic planners 
to make decisions and improve performance. Unlike traditional accounting, which only reports 
financial data, behavioral accounting uses scientific behavioral methodologies to refine the 
information picture and report on human factors that influence their business decisions (Shodiq, 
2015). It can be emphasized that the preparation of cooperative financial statements cannot be 
separated from the behavioral characteristics of the cooperative's management and management 
who make every effort to present financial reports fairly and on time.
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Methods 

The research method used in this study is qualitative research. The research stage starts from 
exploring and understanding the financial accounting standards that apply to cooperatives. The 
accounting standard that is used as a guide is the Financial Accounting Standards for Entities 
Without Public Accountability (SAK ETAP). The unit of analysis in this study is cooperative. 
Cooperatives used as units of analysis are (1) Multipurpose Cooperatives that have savings and 
loan units; (2) Savings and loan cooperatives that stand alone without having other business units; 
(3) Service Cooperative. The author defines two multi-business cooperatives, plus two savings and 
loan cooperatives, and one service cooperative. The total cooperatives used as the unit of analysis 
are five cooperatives. The location of all cooperatives used as the unit of analysis in the DKI 
Jakarta area. Research subjects, called participants, are parties who have knowledge and 
experience about cooperatives. The population will spread across the cooperative, especially at the 
management, supervisory, and management levels. Participants as the main target will be asked 
for detailed information using the interview method. Furthermore, participants are called 
informants. The criteria for the informants in this study were the administrators, supervisors, and 
management in the cooperatives that were used as samples. Informants were determined based on 
purposive sampling. To obtain accurate, sharp, and reliable information, some criteria must be 
met: (1). The party (subject) who has at least 5 years and intensive experience with activities that 
are the object of research, namely the field of cooperative governance; (2). The party (subject) who 
is actively involved, namely as cooperative management who fully understands the activities that 
are the target of research, namely cooperative governance; (3). Parties (subjects) who have a lot of 
information, have ample time and opportunity to be asked for information and information about 
cooperative governance; (4). Parties (subjects) who have the expertise and broad knowledge, in 
theory, and practice on specific governance in the field of cooperative governance; (5). The party 
(subject) is domiciled in the target location of the research object.

This study uses a research instrument that is a semi-structured interview guide. The semi-
structured interview guide aims to develop written guidelines to explore more detailed answers to 
questionnaire answers which are only in the form of a checklist in the 'yes' and 'no' columns. The 
data collection technique used by the researcher was using in-depth interviews. An interview is the 
interaction of researchers with informants verbally (face-to-face relationship). Referring to the list 
of interviews (questionnaires) that the author has developed. An in-depth interview is an open 
question. In-depth interviews are needed to sharpen the short “yes” or “no” answers in the 
questionnaire. The second alternative is to submit a list of questions by submitting a questionnaire 
to be filled out and will be returned when the informant has answered it. The data obtained will be 
codified and described based on the answers of the informants to the questions posed in the 
interviews. Interviews were conducted using field notes and diaries to record ideas, thoughts, and 
ideas that arose during field research. The stages in the interview that the writer will consider: (1) 
the place of data collection, the time, and duration of the interview, and the costs required; (2) 
obtaining specific data on prospective participants. (3) develop an overall data collection strategy. 
The main basis for collecting data is in the form of compiling a list of questions (questionnaires).

One of the determinants of data validity in qualitative research is to use triangulation 
techniques. Triangulation is a data collection technique that combines various data collection 
techniques and existing data sources (Sugiyono, 2017). Observation techniques were also carried 
out in this study. Followed by conducting FGD with practitioners and cooperative experts. The 
data analysis process is carried out inductively, carried out simultaneously with data collection in 
a cyclical process (Nugrahani, 2014). The data analysis model that the author uses is the interactive 
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analysis of Miles & Huberman. The most important data analysis is data reduction. The data
reduction process was carried out on the results of the answers to the questionnaires and semi-
structured questions. Questionnaire answers may differ among informants, even if the answer is 
only 'yes' or 'no'. Furthermore, each 'yes' answer is given a score of 1 and the 'no' answer is given 
a score of 0.

Results

The results of this study can be explained that only two cooperatives present complete 
financial statements and include notes to financial statements. From the results of interviews and 
direct observations of cooperatives that are the object of research, two cooperatives that present 
complete financial reports are the BPK RI Cooperative and the SMS Credit Union. The internal 
financial reports presented include: (1) Balance Sheet; (2) Income Statement; (3) Statement of 
Changes in Equity; (4) Cash Flow Statement; (5) Notes to Financial Statements. Referring to good 
cooperative governance, the internal financial report must be signed by the management and 
known to the supervisor. Signatures of important authorized officials are included in the financial 
statements as evidence that the responsibility for presenting financial statements has been 
presented fairly.

Observations of compliance with SAK ETAP have been carried out by BPK RI cooperatives 
and SMS Credit Union. This is indicated by: (1) All financial report titles are following SAK 
ETAP; (2) Cooperatives have made explicit and unreserved statements on compliance with SAK 
ETAP; (3) The cooperative has included a statement on the assessment of the business continuity 
of the cooperative; (4) Comparative information on financial statements for the current year with 
the previous year, has been carried out by the BPK RI Cooperative and SMS Credit Union; (5) 
The notes to the cooperative's financial statements have explained the domicile and legal form of 
the cooperative; (6) In the Balance Sheet Report, the grouping of accounts is following SAK 
ETAP. Among other things: a). Current assets have been used to accommodate accounts that are 
expected to be realized for sale or use within the normal operating cycle of the entity. b). Accounts 
on the credit side of the balance sheet, are short-term liabilities. The main characteristic of short-
term liabilities are obligations that will be settled within 12 months after the end of the reporting 
period. For example, accounts payable and other debts. c). Especially for equity accounts, the 
cooperative has a principal savings account, mandatory savings. This account is typical of a 
cooperative because the SAK ETAP does not regulate these two accounts. Principal savings are 
savings that must be paid by cooperative members when they first become members. Principal 
savings are only made once during membership and the amount is determined by the cooperative. 
The amount is the same for each new member who enters. The definition of mandatory savings is 
a certain amount of money that must be paid by members to the cooperative at certain times and 
on certain occasions, for example, every month with the same amount of savings. Mandatory 
savings cannot be taken back as long as the person concerned is still a member of the cooperative. 
In the equity account, the cooperative does not recognize a retained earnings account, but a 
replacement account is called a reserve; (7) The cooperative has prepared an income statement that 
describes its financial performance for a certain period. Income is grouped based on the type of 
income that occurred in the accounting period concerned. Expenses are collected based on their 
nature, for example, depreciation expense, employee salary expense, transportation expense.

In the cooperative's income statement can be seen the profit or loss of business. There is 
ambiguity because the cooperative does not recognize the terms profit and loss. As an entity that 
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does not seek profit, but prioritizes the principle of kinship and the welfare of members, what is 
known is the term "residual results of operations". SAK ETAP does not recognize any specific 
form of entity, so cooperatives must be subject to the term “net profit or loss”, aligned with the 
term used by other forms of entities that have no responsibility to the public.
The financial statements of the cooperatives used as research objects, namely the BPK RI 
Cooperative and the SMS Savings and Loan Cooperative, have been audited by a public 
accounting firm. The opinion that the public accounting firm gave to the two cooperatives was 
“unqualified”. The audit of financial statements refers to Law Number 25 of 1992 concerning 
Cooperatives, that: “in the context of increasing efficiency, open management, and protecting 
interested parties, cooperatives may request audit services from public accountants. Based on this 
provision, the Management may request audit services from a public accountant, and the request 
may be made by the Supervisor. What is meant by audit services are audit activities on financial 
statements and other audits according to the needs of the Cooperative? An additional regulation 
that requires an audit of financial statements is the Regulation of the Minister of Cooperatives and 
Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia number 15/Per/M.KUKM/IX/2015 
concerning Savings and Loans by Cooperatives, stating, Savings and Loans Cooperatives (KSP) 
or Savings Units Borrowing (USP) which has a loan volume of up to Rp.2,500,000,000 (two billion 
two hundred million rupiahs) in one financial year, must be audited by a public accounting firm.

The Multipurpose Cultural Cooperative, which was also the object of the study, did not fully 
implement SAK ETAP, for the following reasons: (1) the cooperative staff were old, did not 
increase their knowledge of accounting science so they did not understand how to prepare financial 
reports according to applicable standards. The management of the cooperative concerned does not 
have a background in accounting and finance disciplines, so they cannot advise on the perfection 
of preparing financial reports. However, the Multipurpose Business Cooperative has included the 
domicile and legal form of the cooperative in the notes to the financial statements. From the 
observations, the only financial statements presented are balance sheets and income statements.
Finally, the cooperative that is the object of research is the Jasa Wahana Kalpika Cooperative 
(KWK) which is engaged in the transportation sector, has compiled a more complete financial 
report, consisting of a balance sheet, income statement, statement of changes in equity, and cash 
flow statement, but is not accompanied by notes on financial statements, and not affixed with the 
signature of the management as the person in charge of the financial statements. The financial 
statements have been presented comparatively with the previous year. The cooperative does not 
make a statement of compliance with SAK ETAP, and there is no written statement regarding the 
continuity of the cooperative's business. SAK ETAP has been used as a complete guideline for 
preparing financial reports and is presented comparatively with the previous year's performance. 
The KWK Service Cooperative in presenting financial statements is in the weakest position 
because the points that are met are only the preparation of comparative financial statements.

In detail, the results of research on the compliance and disclosure of cooperative financial 
statements to SAK ETAP accounting standards can be described in the following table:

Tabel 1: Preparation and disclosure of cooperative financial statements
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Cooperat
ive's

Name

Complete
-ness of 
financial 
statements

Authorizat
ion of 

Financial
Statements

According 
to SAK 
ETAP

Compara
tive 

Financial 
Reports

Statemen
t of 

Complia
nce with 

SAK 
ETAP

Business 
Continuity 
Statement

Listing the 
Domicile
and Legal 
Form of the 
Cooperative

BPK RI
BUDYA - - - - -
SMS
BBD -
KWK - - - - - -

Source: Data processed by the author.

Discussion

It is interesting to observe that of all the cooperatives sampled, the most complete BPK RI 
Cooperative complies with SAK ETAP guidelines. Because the cooperative is in the agency The 
audit board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The management of the BPK RI Cooperative 
consists of state auditors who are very familiar with the preparation of fair financial reports and 
are concerned with good cooperative governance. The cooperative's financial report is very 
complete, it has even been audited by a Public Accounting Firm with an unqualified opinion. 
Complete financial reports were also found in SMS credit unions that were already medium in 
scale. Complete financial statements, signed by the management as evidence of accountability and 
audited by a Public Accounting Firm with an unqualified opinion. Based on the results of 
interviews with SMS credit union administrators, they stated that they manage funds from 
members that are loaned to members. Members are willing to save because there is a high trust 
that the funds they save are not misused. Evidence to uphold trust is to prepare reasonable financial 
statements, free from material errors, and have been audited by a Public Accounting Firm that is 
ready to be accounted for at the annual membership meeting as the highest institution of a 
cooperative.

According to SAK ETAP, financial reports must be prepared comparatively as a tool to 
compare the financial performance of cooperatives for the current year with the previous year. 
Performance comparison tools are financial ratios. Financial reports that present numbers will have 
more strategic meaning if analysis and interpretation are carried out. Interpretation of financial 
statements is done by connecting the numbers contained in the financial statements. From this 
relationship, an assessment can be made of the performance of the cooperative concerned, so that 
conclusions can be drawn for decision making (Silvan, 2019). Comparative financial reports 
prepared by the BPK RI Multipurpose Cooperative and SMS credit union are following SAK 
ETAP guidelines. The presentation of financial statements is considered good if it has described 
two years of business activities. (IAI, 2016).

Small-scale cooperatives tend to not present complete financial reports and are not guided 
by SAK ETAP. The main reason is that the staff who prepare the financial statements do not know
SAK ETAP. There is even staff who have absolutely no formal education in accounting and 
finance. The second reason is that the management does not care about the importance of preparing 
complete financial statements and is guided by SAK ETAP. When asked whether the cooperative's
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financial statements will be audited by a Public Accounting Firm, the cooperative management 
considers that there is no need for an external audit, because neither the supervisor nor the members 
requested it. The supervisor believes that the audit fee will increase the cooperative's expenses. 
The author got the same opinion from the Multi-Buddhist Business Cooperative and the KWK 
Services cooperative.

Conclusion

Cooperatives as an entity in preparing their financial statements must be guided by the 
applicable financial accounting standards in Indonesia issued by the Indonesian Institute of 
Accountants. The guideline that must be followed is SAK ETAP, which applies to all entities that 
do not have public accountability. From the results of the study, it can be concluded that 
cooperatives that completely present financial reports based on SAK ETAP, and which have been 
authorized by the competent authorities are BPK RI cooperatives and SMS Credit Union. Both 
cooperatives have been audited by a Public Accounting Firm with the best opinion, namely 
"unqualified". Cooperatives realize the importance of audits to increase members' confidence in 
the fairness of the financial statements prepared. As well as carrying out the mandate of the 
Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of 
Indonesia number 15/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning Savings and Loans by Cooperatives, 
states, Savings and Loans Cooperatives (KSP) or Savings and Loans Units (USP) that have loan 
volumes reach Rp.2,500,000,000 (two billion two hundred million rupiahs) in one financial year, 
must be audited by a public accounting firm. The two cooperatives have exceeded the loan volume 
by Rp.2,500,000,000 (two billion two hundred million rupiahs) in one financial year.

Cooperatives that do not compile complete financial reports, and do not follow SAK ETAP, 
namely the Multi-Purpose Business Cooperative and the KWK Service Cooperative are due to (1) 
the limited ability of the accounting staff to prepare financial reports according to standards; (2) 
Ignorance of the existence of SAK ETAP as the basis for preparing cooperative financial 
statements; (3) The cooperative management ignores the importance of compiling complete 
financial statements under SAK ETAP.
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ABSTRACT

A Principal usually uses an authoritarian leadership style in managing the management of an 
educational institution, especially the high school level, this aims to make the performance of teachers 
optimal or remain at its best. This research seeks to reveal how the performance of teachers under the 
leadership of a principal with a democratic leadership style wherein this democratic leadership style is 
prioritized openness and flexibility to express opinions for teachers.
The focus of the research is the influence of the principal's democratic leadership style on teacher 
performance with research question 1 - What do teachers think of the principal's leadership style and 
its effect on management? 2 - What is the reality of the performance of teachers and school staff with 
the leadership style of the principal? 3 - Why is the principal so influential on teachers? How does the 
principal implement his or her leadership style to advance school management? How does the school's 
achievement progress with the school's leadership style? Qualitative research methods are used for this 
research because the topic concerns social and human sciences issues. The research setting is in the 
natural situation in vocational high schools in the area around the city of Jakarta, Indonesia. Data 
collection is conducted by observation procedures and in-depth interviews one by one with informants 
with open and unstructured questions to uncover the experiences, knowledge, and deepest opinions of 
informants about the topics studied. From the results of data processing according to the theme analysis 
procedure and content analysis obtained research findings, namely 1) Teachers are more open in 
revealing the problems they face. 2) The atmosphere of the work environment and management 
becomes more relaxed and comfortable. 3) Teachers are more eager to attend school and complete 
their tasks better. 4) The principal is highly respected and obeyed by all management personnel in the 
school. 5) With a more open and familiar management atmosphere, the achievements achieved by the 
school are increasing. 6) But sometimes the awareness of the hierarchy of positions must be maintained 
so that management does not overlap and overlap in the work.
This research adds to the knowledge of the reality that occurs with democratic leadership styles. This 
research also reveals the good and bad aspects of a democratic leadership style in an educational 
institution.

Keywords: Democratic leadership style, Qualitative Research, teacher performance, social 
sciences, principal.
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INTRODUCTION

A School is a place where students get learning and training to prepare for the future by 

acquiring knowledge and education (Firdaus A. , 2019). Schools can also be described as 

places to learn and places to give and receive lessons. As a unit of education in a social system, 

the school produces something useful, namely people who are educated and have skills. So 

the school is an institution that is authorized to organize learning activities with certain 

requirements.

A school is usually led by a principal who is fully responsible for the management of the school 

and the learning procedures of its students. The head of the ministry leads an educational 

institution with his leadership style to achieve the purposes and objectives of the school and 

carry out its vision and mission as an educational institution. The principal is the superintendent 

of all employees at the school, including teachers, maintenance officers, administrative staff, 

and other school employees. Due to the great responsibilities borne by the principal, there are 

some skills, abilities, and traits required as a condition to become a good and effective principal.

Principals who practice good management will certainly make their school more advanced and 

produce a generation with high achievement and trusted by the community ( Sunaengsih, 

Anggarani, Amalia, Nurfatmala, & Naelin, 2019). The role of the Principal is to lead, direct 

and coordinate all aspects within the school. The main focus of a Principal is to develop, 

maintain effective educational programs, and promote the improvement of teaching and 

learning with his school to produce graduates who are suitable and can keep up with change 

and survive and win with the demands of the times.

A School principal usually uses an authoritarian leadership style in managing the management 

of an educational institution, especially the high school level, this aims to make the 

performance of teachers optimal or remain at its best. Authoritarian leadership denotes the 

leadership that stresses the use of power to control dependents (Wang, Liu, & Liu, 2019).

Autocratic leadership, or authoritarian leadership, is a style of leadership characterized by a 

person's control over all decisions and little input from members of his or her group. Autocratic 

leaders make decisions based on their ideas and judgments and rarely take advice from 

subordinates or other members. Autocratic leadership imposes absolute and authoritarian 

control over a group. Some characteristics of autocratic leadership include: Allowing little or 

no input from group members, Leaders making all decisions, Leaders dictating work methods 

and processes, Group members not being trusted for important decisions or tasks, creating 
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highly structured and very rigid environments, preventing creativity and out-of-the-box 

thinking, Setting rules and clearly outlined.

Democratic leadership is participatory leadership. In this leadership style, member of the group 

takes an active role in the decision-making process. This leadership style applies to any 

organization, from private companies, educational institutions to government agencies.

With a democratic leadership style, each member is allowed to participate, expressed their ideas 

freely, make discussions and argumentations. Although the process focuses on group equality 

and the free flow of ideas, democratic leaders are still there to provide control and guidance.

Democratic leaders decide who is in the group and who can contribute to decision-making. 

Research founds that a democratic leadership style is one of the effective styles for increasing 

productivity, improving contributions, and improving morale from group members. 

Democratic leadership can be categorized based on the level of involvement of members' 

participation in the decision-making process (Kumar Sharma & Sin, 2013).

RESEARCH METHODS

This research seeks to reveal how the teachers’ performance under the democratic leadership 

style of a principal where in this democratic leadership style is prioritized openness and 

flexibility to express opinions for teachers, Thus this research is included in the scientific 

research of social science and humanism. Furthermore, qualitative research methods are used 

for this research because the topic concerns social and human sciences issues. Since this is 

qualitative research then the research setting took place in the natural situation (Cresswell, 

2007) (Firdaus A. S., 2020) (Newman & Benz, 1998) (Cresswell, 2003). Qualitative research 

helps researchers reach the thoughts and feelings of participants in research that can build 

understanding or meaning described based on their experience. (Sutton & Austin, 2015).

The research focus is on teachers’ performance under the principal's democratic leadership 

style’s influence. Research questions are 1 - What do teachers think of the principal's leadership 

style and its effect on management? 2 - What is the reality of the performance of teachers and 

school staff with the leadership style of the principal? 3 - Why is the principal so influential on 

teachers? 4- How does the principal implement his or her leadership style to advance school 

management? 5 - How does the school's achievement progress with the school's leadership 

style?
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Researchers in qualitative research is the main and most important instruments. Therefore, 

researcher existence is an absolute thing in research (Firdaus A. S., 2020) (Cresswell, 2003).

The credibility of researchers is a measure of the validity of data in qualitative research. This 

is because it is the researchers who interpret the data and translate the information from the 

informants. The credibility, honesty, and objectivity of the researcher is a measure of the 

validity of the data he collects. The informants were taken from the school itself and 

community leaders and parents of students. Of the 25 prospective informants, researchers 

selected 5 people to be research informants. These informants were selected based on the 

following criteria: for teachers who have worked for more than 5 years at the school, for parents 

of students of their sons or daughters who have been in school for more than 2 years, for 

community leaders who live around the school environment, then the informants are people 

who have grown up and can provide explanations and information about the topic of research, 

Informants are willing to participate in research voluntarily. The researchers also requested a 

written statement of the informants stating that the informants understood the purpose and 

intention of the study and gave the researchers the right to use the interview results for the 

study in the broadest sense. In addition, researchers have clearly and understandably explained 

to informants that they can be free in this study, meaning they are free to stop participating in 

research at any time when they want to. The number of informants in a qualitative study is not 

Set, as long as the data needed is fulfilled then the number of informants is enough (Firdaus A. 

S., 2020) (Hsieh & Shanon, 2005).

In the qualitative study, the research setting is in a natural situation (Cresswell, 2007) (Firdaus 
A. S., 2020). This research took setting in vocational high schools in the area around the city 
of Jakarta, Indonesia.

DATA ANALYSIS

Qualitative research data in the form of primary data and secondary data, where primary data 

is the main data that is very dominant and important. Data collection was conducted by 

observation procedures and in-depth interviews one by one with informants with open and 

unstructured questions to uncover the experiences, knowledge, and deepest opinions of 

informants about the topics studied (Firdaus A. , 2019) (Cresswell, 2007).

At the time of observation, the researchers made observation notes that recorded events that 

occurred, that should have happened, that did not happen even though they should have 

happened or were common, as well as special things about behavior and/or improvement that 
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occurred between teachers and principals. During the interview, the researcher also made a 

note about the body language of the informant being interviewed, so that it is recorded facial 

mimics and gestures that will strengthen and facilitate researchers in analyzing and interpreting 

the information provided by the informant.

Data analysis was done by theme analysis and content analysis. Theme analysis It is one very 

effective way to analyze data to identify patterns or to find themes through significant sentences 

in the data that has been collected to peel in detail the data to find the interrelationship of 

patterns in a phenomenon and explain the extent to which a phenomenon occurs (Nowell, 

Norris, White, & Moules, 2017) (Kawulich, 2004) (Costa, 2019). Content analysis is a method 

used to analyze data in the form of written, verbal, or visual communication messages to build

a model that describes phenomena in conceptual form (Hsieh & Shanon, 2005) (Elo & Kyngas, 

2008).

RESEARCH FINDINGS & DISCUSSIONS

From the data analysis using the theme and content analysis procedure, the research findings 

are found as follows,

1) Teachers are more open in revealing the problems they face. 

This was revealed from the results of observations and interviews with informants 

which indicated that in a democratic leadership style that the principal used the 

researcher found teachers are expressing their problems openly and friendly to the 

leader. The interviews and observations note stated below,

Inf-2: He wants to listen to the complaints and opinions of his subordinates.

Observation: Teachers enter the headmaster’s office to communicate freely

2) The atmosphere of the work environment and management becomes more relaxed and 

comfortable. 

Inf-3: His Leadership style makes a relaxing and comfortable atmosphere.

Observation: Schoolmaster chit-chat with teachers in a relaxing atmosphere.

3) Teachers are more eager to attend school and complete their tasks better. 

Inf-3, Inf-4, and Inf-5: Now we are not lazy to come to school anymore.

Observation: Teachers and other School personnel come on time in the morning.

4) The principal is highly respected and obeyed by all management personnel in the 

school.
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This is revealed from the results of interviews with informants and Observation 

Notes below,

Inf-2: With his democratic (leadership) style he made us more respectful of him.

Inf-4: We become more obedient to the task he is given.

Observation: all look increasingly orderly and orderly

5) With a more open and familiar management atmosphere, the achievements achieved by 

the school are increasing. 

This was demonstrated by the informant in the interview.

Inf-1: Thanks to God, school performance is on the rise.

Inf-3: Current development is very good, the success achieved is increasing.

Inf-4: With the school principals' leadership style, students become eager to go to 

school and their achievements are increasing rapidly.

Inf-5: with an open and democratic leadership style the results are extraordinary

6) But sometimes the awareness of the hierarchy of positions must be maintained so that 

management does not overlap and overlap in the work.

This is revealed less openly in interviews.

Inf-1: Sometimes some teachers may forget their position in the organization.

Inf-2: We sometimes forget the limits that he is a leader who must be respected.

Inf-3: Because of the open attitude of the leadership, they sometimes forget the 

boundaries and positions.

Inf-4: Because of the open situations, some teachers sometimes can’t control 

themselves.

Inf-5: Because of the democratic style some teachers think they can do whatever they 

want.

Inf-1: I still have to maintain control, otherwise things can be uncontrollable.

CONCLUSIONS

From the Research findings above. The conclusions can be drawn that for the educational 

institutions, democratic leadership style is more appropriate to make teachers and students 

performance increases at its best.
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But with this democratic leadership, some things still have to be tightly controlled because 

there is an overly open situation that results in losses where something should be done but not 

done. After all, most people reject it when it is for the good of the institution.

This research adds to the knowledge of the reality that occurs with democratic leadership styles. 

This research also reveals the good and bad aspects of a democratic leadership style in an 

educational institution.

Bibliography

Sunaengsih, C., Anggarani, M., Amalia, M., Nurfatmala, S., & Naelin, S. D. (2019). Principal 

Leadership in the Implementation of Effective School Management. Mimbar sekolah 

Dasar, 6(1), 79-91. doi:DOI: https://doi.org/10.53400/mimbar-sd.v6i1.15200

Costa, K. (2019, 4 8). Intrducing THE C.O.S.T.A. PostGraduate Research Coaching. Preprints 

(www.preprints.org), 1-18. doi:doi: 10.20944/preprints201904.0073.v1

Cresswell, J. W. (2003). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mix Methods.

Cresswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Chosen Among Five 

Traditions (2nd ed.). Thousand Oaks, Ca, USA: Sage Publications, Inc.

Elo, S., & Kyngas, H. (2008, May). The qualitative content analysis. Journal of Advanced 

Nursing, 62(1), 107-1. doi:DOI: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Firdaus, A. (2019). Factors Affecting Students motivation To Learn In the School: A 

Qualitative Study of School Management. International Journal Science Engineering 

Research - IJSER, 12-25.

Firdaus, A. (2019, November). Student Fearlessly attacking Teacher and others: A Qualitative 

Research. Journal of Social Science, 7(11), 113-125.

doi:https://doi.org/10.4236/jss.2019.711009

Firdaus, A. S. (2020). Qualitative Research Methods. Bekasi, Indonesia, Jawa Barat, 

Indonesia: Firryant Pratama.

Hsieh, H. F., & Shanon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. 

QualitaHealth Researchtive, 15, 1277-1288. 

doi:https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Kawulich, B. (2004). Qualitative Data Analysis Techniques. ResearchGate (pp. 96-113). West 

Georgia: University of West Georgia.

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 457 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Kumar Sharma, L. J., & Sin, S. K. (2013, January). A Study on the Democratic Style of 

Leadership. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT & INFORMATION 

TECHNOLOGY 3(2):54-57, 3(2), 54-57. doi:DOI: 10.24297/ijmit.v3i2.1367

Newman, I., & Benz, C. R. (1998). Qualitative-Quantitative Research Methodology: Exploring 

the Interactive Continuum. Carbondale and Edwardsville, IL, USA: Southern Illinois 

University Press.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving 

to Meet the Trustworthiness Criteria. International Journal of Qualitative Method, 1-

13.

Sutton, J., & Austin, Z. (2015, May-June). Qualitative Research: Data Collection, Analysis, 

and Management. Can J Hosp Pharm, 226-231.

Wang, Z., Liu, Y., & Liu, S. (2019). Authoritarian leadership and task performance: the effects 

of leader-member exchange and dependence on leader. Frontiers of Business Research 

in China, 13(1). doi:DOI: 10.1186/s11782-019-0066-x

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 458 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR EMPLOYMENT AND
ECONOMIC GROWTH

PhD candidate Kanapiyanova KAMSHAT

Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan

ORCID NO: 0000-0002-6824-7515

PhD Yilmaz Ulvi UZUN

Bitlis Eren University, Turkey

ORCID NO: 0000-0002-6428-4167

ABSTRACT

Social entrepreneurship is currently one of the important elements of the global economy. Its 
function is to solve the most significant and important social problems. In addition social
entrepreneurship provides significant assistance in the government management of the market 
economy. And also, it covers all sectors of the economy, involving them in solving socially 
significant problems.

The article examines the evolution of social entrepreneurship, namely, the emphasis is placed 
on its impact on employment. The examples of the development of social entrepreneurship in 
foreign countries are analyzed, as a result of which the conclusion is made about the important
influence of social entrepreneurship on the improvement of the economy of society. The direct 
impact is considered to be that with the help of social entrepreneurship, employment of the 
population is provided as well as its self-employment. According to their functions, the 
activities of social entrepreneurship entities are similar to business activities and the activities 
of non-profit organizations.

Social entrepreneurship actively participates in the economic life of society, namely, it helps to 
ensure the employment of the passive part of the labor potential. It provides socio-psychological
support to both this category of the population and its employees, volunteers who support the 
development of this sector. Usually social entrepreneurship works in those niches in which the 
margin profit is small and therefore it often happens that the commercial sector is not interested. 
This process stimulates the aggregate demand of the general population, which contributes to 
an increase in the aggregate supply.

Based on the positive practice of the development of social entrepreneurship in different 
countries, it is necessary to involve the state in maintaining its spread in Kazakhstan as an
alternative mechanism to combat unemployment.

Keywords: social entrepreneurship, employment of the population, unemployment, labor
potential.
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INTRODUCTION

Labor potential is one of the major factors of economic growth and innovative development of 
society. The development of labor potential is a key condition for the growth of the standard of 
living of the population.

As O.V. Kudryavtseva notes, the labor potential consists of two parts: active (funds needed in 
this branch of production) and passive (unclaimed resources of the company). The active part
is always used in the production process. When the economic situation, political situation, social
situation, change of residence, etc. Changes, the passive part may be activated. Under the 
influence of certain factors, the active part is transformed into the passive part and vice versa
[1].

An active part of the labor potential is the employed labor resources (labor force). The passive 
part of the labor potential can be attributed (it can also be called socially vulnerable segments 
of the population): women caring for children; disabled people with a disability working group; 
persons who have reached retirement age and wish to continue working; former military 
personnel; persons released from prison; graduates of orphanages and other categories of 
persons who are unwilling or unable to use their labor potential in public production since there 
are no conditions for activating the human factor.

Most of the passive part of the labor potential is made up of women aged 25 - 40 years. The 
main reason for their work passivity is the fulfillment of household and family responsibilities 
for the care of children and other relatives. The main reason for the non–use of men aged 25-
54 as a labor force is the state of their health that does not meet the requirements of the 
employer, primarily due to the presence of disability.

Modern trends of accelerated rates of scientific and technological development, digitalization 
of the economy have led to the fact that in developing countries, the passive part of the labor
potential turned out to be outsiders of the innovative technocracy. Leaving aside the analysis of
the positive and negative aspects of the impact of technological progress, however, it should be 
recognized that these processes, along with the improvement of qualitative characteristics,
actualize the emergence of a sufficient number of socio-economic problems in relation to the 
socially vulnerable segment of the population. In particular, one of the main, along with a
decrease in the qualitative and quantitative parameters of human capital development, the
presence of structural imbalances in its reproduction is a decrease in the level of employment 
in society.

One of the directions of solving this issue is the development of social entrepreneurship, the 
high relevance of which is evidenced by world experience. The presence of sufficiently 
favorable socio-economic conditions and significant human potential suggest the prospects for 
the implementation of this direction. The growth in the development of social entrepreneurship 
will lead to a reduction in the number of unemployed. This type of entrepreneurship will make 
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it possible to actively involve both the active and passive part of the labor potential in 
production activities.

Social entrepreneurship is the entrepreneurial activity of social entrepreneurship entities that
contributes to solving social problems of citizens and society [2].

Social entrepreneurship can be called the activity of any socially oriented enterprise 
(commercial and non-commercial) that implements socially significant social projects within 
its target function. Social enterprises generate employment in such areas as food production,
marketing, lending, transportation, the creation of family hotels, landscaping yards, the 
construction of museums and more. They also open up wider opportunities for high-quality 
employment for young people, women, indigenous peoples and marginalized groups of the 
population, are engaged in labor and social rehabilitation of people with disabilities.

In comparison with other private sector enterprises, social enterprises, as a rule, pay more 
attention to the issue of ensuring stable employment of members of the labor collective and 
members of their families. They set competitive wages, promote additional income for 
employees through the distribution of profits, dividends and other benefits and support local
facilities such as medical clinics or schools.

Social enterprises are engaged in tasks that the state does not undertake to fully solve. At the 
same time, in many countries social enterprises work quite closely together with state
organizations both at the national and local levels.

RESEARCH 

Social entrepreneurship is quite flexible and is able to respond quickly to changes in the market,
including under the influence of crisis processes. Therefore, the European Commission believes 
that the global economic crisis of 2009, which aroused interest in systems involving a large 
number of diverse and equal participants, including social entrepreneurship, caused the 
development of social entrepreneurship in Europe [3]. The active growth of the development 
of social entrepreneurship all over the world causes great interest of researchers in studying the 
experience of the development of social entrepreneurship in the most economically developed 
countries, namely in the countries of the European Union.

In the countries of the European Union, social entrepreneurship is an important component of 
the social economy. At the beginning of 2020 about 13.6 mln. Europeans were employed at
social enterprises in Europe [4]. The work of social enterprises aimed at the socialization of 
disabled people can be separated into three groups. The first group provides socially significant
goods and services the second group is aimed at employment and socialization, and the third at
solving larger social issues related to the Sustainable Development Goals.

Since there is a variety of laws, status, organizational and legal forms of social entrepreneurship
the analysis and monitoring of the general state of the social entrepreneurship sector at the pan-
European level is quite a difficult task. Nevertheless, within the framework of the program
"Employment and Social Innovation 2018-2020", the European Commission is conducting 
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various studies. One of such studies is "Social Enterprises and their ecosystem in Europe". 
Table 1 provides information on the development of social entrepreneurship in Europe based 
on the report data.

Table 1 - The state of the social entrepreneurship sector in the countries of the European Union

Country Year Estimated
number of SEs 

Number of SEs 
per million 
inhabitants

Estimated number 
of employees 

Albania 2018 379 132 2 000 -2 500
Austria 2015 approx. 1 535 approx. 174 -
Belgium 2017 18 004 1 530 572 914
Bulgaria 2015 - 2017 approx. 3 700 approx. 525 26 000
Czech Republic 2018 3 773 356 -
Finland 2018 1 181 214 approx. 52 500
France 2015 - 2017 approx. 96 603 1 414 > 1 187 249
Germany 2017 77 459 936 -
Hungary 2016 15 855 1 621 72 642
Iceland 2017 258 740 1 488
Ireland 2009 3 376 699 > 25 000
Italy 2017 102 461 1 694 894 800
Luxembourg 2017 -2018 928 1 546 24 055
Netherlands 2015 - 2016 5 000 - 6 000 290 - 350 65 000 - 80 000
Poland 2016 - 2019 29 535 768 428 700
Portugal 2013 7 938 771 145 734
Romania 2015 - 2017 6 317 323 17 117
Slovakia 2014 3 737 687 -
Slovenia 2017 1 393 674 15 063
Spain 2017 9 680 208 > 91 500
Sweden 2009 - 2016 approx. 3 000 approx. 296 -
Turkey 2016 - 2018 1 776 22 -
United Kingdom 2007 - 2017 30 753 464 353 357

Source: based on the data of the report "Social Enterprises and their ecosystem in Europe" [4]

According to these data, it can be noted that countries like Belgium, France, Italy, Hungary,
Luxembourg, Estonia are distinguished by the largest number of social enterprises per capita.
For example, the largest number of social enterprises per 1 million inhabitants is in Italy - 1 694,
in Hungary - 1 621, in Belgium - 1 530. Also, be sure to mention social entrepreneurship in the 
UK. This type of entrepreneurship appeared quite a long time ago and today it gives about 10% 
of GDP, which shows the best development result for the country.

The use of social entrepreneurship as one of the directions of development of the passive part 
of the labor potential is used in a number of foreign countries, in particular in Slovakia. Unlike 
other countries of the European Union, where the concept of social entrepreneurship is quite 
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broad and is not limited in terms of the type of social purpose, in Slovakia the concept of social
enterprise is legally reduced to the type of organizations whose priority goal is to train 
individuals. those experiencing problems in employment (i.e. the passive part of the labor 
potential) to enter the labor market [5].

Social entrepreneurs in Slovakia must provide employment for citizens who are disadvantaged 
in the free labor market and are in search of paid work; reinvest at least 30% of the financial
resources received from entrepreneurial activity, which remain after paying all expenses related 
to economic activity, in creating new jobs or improving working conditions. If an individual or 
a legal entity fulfills these conditions an enterprise can be included in the register of social
enterprises, receive the status of a social enterprise and use state support measures [4].

Thus, social entrepreneurship can act as an additional tool, and sometimes as an alternative to 
state institutions of social support for persons who are disadvantaged in the labor market and 
belong to the passive part of the labor potential.

Social entrepreneurship is based on the creation of the appropriate necessary infrastructure,
which has a direct impact on the socio-economic sphere, as well as the solution of social
problems of society.  According to the Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD), social enterprises act as an “intermediate link between unemployment 
and an open labor market.” Social economy organizations (SEO) account for about 6.5 percent 
of total employment in the European Union (EU) [6]. 

In Kazakhstan, the total number of the labor force in 2020 decreased slightly (-0.4%) and 
amounted to 9.18 mln. people (Fig. 1) [7].

Figure 1 - The structure of the labor force in the Republic of Kazakhstan, thousand people.

Based on the source [7]

Officially, at the end of 2020, 141.8 thousand unemployed people were registered in the 
employment bodies of the Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the 
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Republic of Kazakhstan. The share of registered unemployed was 1.5% of the labor force (in 
2019 – 1.1%).

Timely and effective solution of social issues is one of the key tasks for the leadership of any 
country and Kazakhstan is no exception. If until recently the concept of "social
entrepreneurship" was something unknown for Kazakhstanis, today this definition is already 
officially fixed by the legislation of the country and social businessmen have the right to count 
on the support of the state in their activities.

In Kazakhstan, social entrepreneurship is actively developing and a vivid example of it is the 
social project of the cafe "Künde". The authors of the project note that with their work they 
strive to help people with mental health problems and peculiarities of mental development. "To 
date, about 674 thousand people with disabilities have been registered in Kazakhstan, less than
3% of these people have jobs. And it is even more difficult for people with special mental
development - few people help them, they are limited in rights and isolated from society. The 
Ministry of Health annually registers 100 thousand. patients with newly established diagnoses 
of a class of mental illnesses and mental disorders. The aim of the Künde project is to help 
people with mental health problems and mental development peculiarities. Also, to bring the 
discussion of the topic of mental health into the light, because it concerns everyone - from 
neuroses to depression and suicidal thoughts, every second person faces this " the founders say
[8].

CONCLUSIONS

For a developing economy, economic growth and integration, social entrepreneurship is a 
rapidly developing activity that, thanks to the entrepreneurial method, has a social impact, 
helping to stimulate the country's economy, as well as its social component. Social enterprises 
provide jobs, provide innovative social products and services, and contribute to sustainable 
development. Using as a basis the UN program 17 Sustainable Development Goals, which is 
aimed at eliminating poverty, combating inequality and injustice, as well as solving climate 
problems, the relevance and need for the development of social entrepreneurship is increasing.

Social entrepreneurship has been developing rapidly in many countries in recent years and
social entrepreneurs are becoming full-fledged subjects of the economy. In France in 2015 the 
social economy sector accounted for 223 thousand enterprises 2,34 mln. employees and 10.3% 
of national employment. It also accounted for almost 8% of gross domestic product (GDP). 
According to the 2018 Social Enterprise UK’s (SEUK’s) "Hidden Revolution" report the UK 
social enterprise sector contributes three times more to the economy than the agriculture sector. 
Social enterprises bring 60 billion pounds to the UK economy which is 3% of GDP and 5% of 
all employment. The report also notes that the UK's five largest cooperatives – a form of social
entrepreneurship - pay more taxes than Apple, Facebook, Amazon, eBay and Starbucks 
combined [6].
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In world practice social entrepreneurship is used as an additional tool for ensuring employment
and sometimes as an alternative to state institutions of social support for persons who are 
disadvantaged in the labor market and belong to the passive part of the labor potential. Social
entrepreneurship contributes both to ensuring the production of affordable goods and services 
that can meet the needs of socially vulnerable segments of the population the creation of new 
jobs and the effective use of labor potential accumulated among socially unprotected groups of 
the population.

The devastating consequences of the COVID-19 outbreak have not spared social 
entrepreneurship and have affected further development. The main burden of the pandemic falls
on the social sphere. Since social entrepreneurship is a relatively new phenomenon and a 
developing activity, many entrepreneurs had a difficult time during the pandemic and many of 
them closed due to difficulties. Therefore, one or another form of state support is an important 
task today.

Summing up the above, it is possible to identify the positive impact of social entrepreneurship 
on employment efficiency and an increase in economic growth rates. Social entrepreneurship 
can act as an additional tool alternative to state institutions of social support for individuals.
belonging to the passive part of the labor potential and being in an unfavorable position in the 
labor market.
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ÖZET

Bu çalışma kapsamında Malatya ili Battalgazi ilçesi bünyesinde engelli öğrencileri olan 
okulların okul müdürleri ile (12) yüz yüze görüşmeler yapıldı. Görüşme esnasında okul 
müdürlerinden engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katılmaları hususunda ne tür tedbirler 
alındığı ile ilgili bilgi edinmek amacıyla önceden hazırlanmış aşağıdaki sorular soruldu. Beden 
eğitimi öğretmenlerinin engelli bireyler ile yeterince ilgilendiklerine inanıyor musunuz?
Okulunuzdaki spor tesisleri engelli öğrencilerin kullanımına uygun mudur? Engelli öğrencilerin 
sportif faaliyetlere katılımlarını destekliyor musunuz? Okul müdürlerinin verdikleri cevaplar 
istatistiksel olarak değerlendirildi ve birbirine yakın cevaplar kategorize edildi. Verilerin 
toplanmasında odak grup görüşmelerinden faydalanılmış ve görüşmeler sırasında yarı 
yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Nitel araştırma metotlarından mülakat tekniği tercih 
edilmiştir. 10 okul müdürü beden eğitimi öğretmenlerinin engelli öğrenciler ile yeterince 
ilgilendikleri ancak engelli bireylere yönelik eğitim almadıkları için zorlandıklarını belirtti. 2 
okul müdürü ise beden eğitimi öğretmenlerinin engelli öğrenciler ile yeterince 
ilgilenemediklerini belirtti. 12 okul müdürünün tamamı okuldaki spor tesislerinin engelli
bireylere yönelik uygun dizayn edilmediğini, bundan dolayı fiziksel aktivitelerin amacına 
uygun yapılmadığını belirtti.

Sonuç olarak okul müdürleri engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katılımlarını 
desteklemektedir. Ancak okul spor tesislerinin engelli bireylere yönelik dizayn edilmemesi ve 
beden eğitimi öğretmenlerinin bu alanda yeterli donanıma sahip olmamaları sorun teşkil 
etmektedir.

Anahtar kelimeler: Okul Müdürü, Engelli Birey, Fiziksel Aktivite
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ABSTRACT  

Within the scope of this study, face-to-face interviews were conducted with the school 
principals (12) of schools with disabled students in the Battalgazi district of Malatya province.
During the interview, the following pre-prepared questions were asked to the school principals 
in order to obtain information about what kind of measures are taken for disabled individuals 
to participate in physical activities. Do you believe that physical education teachers care enough 
about disabled people? Are the sports facilities at the school suitable for the use of students with 
disabilities? Do you support the participation of disabled students in sports activities? The 
answers given by the school principals were statistically evaluated and similar answers were 
categorized. Focus group interviews were used to collect data and a semi-structured 
questionnaire was used during the interviews. The interview technique, which is one of the 
qualitative research methods, was preferred. 10 school principals stated that physical education 
teachers take care of disabled students adequately, but they also stated that they have difficulty 
in this regard because they do not receive training for disabled individuals. On the other hand, 
2 school principals stated that physical education teachers could not deal with disabled students 
sufficiently. All 12 school principals stated that the sports facilities at the school were not 
designed appropriately for disabled individuals, and therefore physical activities were not 
carried out in accordance with their purpose.

As a result, school principals support disabled individuals' participation in physical 
activities. However, it is a problem that school sports facilities are not designed for disabled 
individuals and that physical education teachers do not have sufficient knowledge and 
experience in this field.

Keywords: School Principal, Disabled Individual, Physical Activity

GİRİŞ

Okul Yöneticisi: Eğitim sistemi için gerekli olan politikaların, gelecek planlarını göz 
önünde bulundurarak (Açıkalın, 1998); okulda gerçekleştirilmesi beklenen değerleri belirleyen 
ve ortaya koyan, insan kaynaklarını motive edip yöneten, olumlu yönde okul iklimi ve 
kültürünü oluşturan, kurumunu temsil eden kişi olarak tanımlamak mümkündür (Şişman, 
2012). Okulun etkililiği ve verimliliği için okul yöneticilerinin tutum ve davranışları çok 
önemlidir Çünkü donanımlı okul yöneticileri, edinmiş oldukları bilgi ve becerilerle okulun 
geleceğini planlamakta, yönünü belirlemekte ve okuldaki değişim çabalarını yönlendirmektedir 
(Garies ve Tschannen-Moran, 2005). Okul yöneticisi günün şartlarına uygun sorunsuz bir okul   
oluşturmak için sorumluluk sahibi olan anahtar kişidir. Okul yöneticisinin  yeteneği okul 
içindeki eğitsel gelişme için kritik önem taşımaktadır ve bir okulun bütün başarısında önemli 
bir yer tutmaktadır. Yetki ve sorumluluklarıyla okul yöneticileri okullardaki en önemli ve  en 
etkili kişilerdir. Çünkü, okuldaki öğrenme iklimini, profesyonellik düzeyini, öğretmenlerin 
okula bağlılığını, öğrenci başarısını ve öğretmenlerin moralini etkileyen onun duruşu ve 
liderliğidir. Bir okul çağın gerektirdiği yeniliklere açıksa, öğrenci merkezliyse, öğretimde 
mükemmelliğe sahipse, öğrenciler yeteneklerinin en iyisini sergileyebiliyorsa, ve bu kapsamda 
yöneticiden destek alabiliyorsa yöneticilerin liderliğini başarının anahtarı olarak düşünebiliriz 
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(Anderson, 1991). Okul yöneticisi aynı zamanda okula yön veren yenilikleri takip eden liderdir
(Kelly ve Peterson, 2000).

Genel anlamda tutum kavramı, davranışı yönlendiren zihinsel bir unsur ya da duyumsal bir 
ön düşüncedir. Bireyin kanaatlerini etkileyen ve ideolojisini belirleyen değerler bütünü olarak 
da açıklanabilmektedir (Atkinson ve ark., 1999). Tutum; “bireyin kendine ya da çevresindeki 
herhangi bir nesne, toplumsal konu, ya da olaya karşı deneyim, motivasyon ve bilgilerine 
dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal bir tepki ön eğilimidir” (İnceoğlu, 
2000, s.5). Tutum bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarıyla davranışın önemli bir 
açıklayıcısı  olarak görülen psikolojik bir değişken olarak belirtilmektedir. Tutum, bir tutum 
nesnesine doğru bir eğilimi, o tutum nesnesine karşı ya da ondan yana olmayı gerektirir (Çakır, 
Kan ve Sünbül, 2006). Fiziksel aktiviteler tüm bireyler için psikolojik, fizyolojik ve sosyal 
açıdan önemlidir. Engelli bireylerde bunun önemi daha da çoktur. Fiziksel aktiviteler ile 
birlikte, engelli bireyler engelleri dolayısıyla içinde bulundukları ruh hali ve toplumun 
kendilerine karşı olan davranışlarının doğal sonucu olarak ortaya çıkan saldırganlık, öfke ve 
kıskançlık gibi duygularını kontrol edebilmektedirler (İlhan, 2008).

METOT

Malatya ili Battalgazi ilçesi bünyesinde engelli öğrencileri olan okulların okul müdürleri ile 
(12) yüz yüze görüşmeler yapıldı. Görüşme esnasında okul müdürlerinden engelli bireylerin 
fiziksel aktivitelere katılmaları hususunda ne tür tedbirler alındığı ile ilgili bilgi edinmek 
amacıyla önceden hazırlanmış aşağıdaki sorular soruldu. Beden eğitimi öğretmenlerinin engelli 
bireyler ile yeterince ilgilendiklerine inanıyor musunuz? Okulunuzdaki spor tesisleri engelli 
öğrencilerin kullanımına uygun mudur? Engelli öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımlarını 
destekliyor musunuz? Okul müdürlerinin verdikleri cevaplar istatistiksel olarak değerlendirildi 
ve birbirine yakın cevaplar kategorize edildi. Verilerin toplanmasında odak grup 
görüşmelerinden faydalanılmış ve görüşmeler sırasında yarı yapılandırılmış soru formu 
kullanılmıştır. Nitel araştırma metotlarından mülakat tekniği tercih edilmiştir.

BULGULAR

Verilerin toplanmasında odak grup görüşmelerinden faydalanılmış ve görüşmeler sırasında yarı 
yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Nitel araştırma metotlarından mülakat tekniği tercih 
edilmiştir. 10 okul müdürü beden eğitimi öğretmenlerinin engelli öğrenciler ile yeterince 
ilgilendikleri ancak engelli bireylere yönelik eğitim almadıkları için zorlandıklarını belirtti. 2
okul müdürü ise beden eğitimi öğretmenlerinin engelli öğrenciler ile yeterince 
ilgilenemediklerini belirtti. 12 okul müdürünün tamamı okuldaki spor tesislerinin engelli 
bireylere yönelik uygun dizayn edilmediğini, bundan dolayı fiziksel aktivitelerin amacına 
uygun yapılmadığını belirtti.
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Tablo:1 Okul müdürlerine göre Beden eğitimi öğretmenlerinin engelli öğrencilere karşı 
tutumları

Okul Müdürleri Okul Müdürlerine Göre Okul Müdürlerine Göre
Beden eğitimi Öğretmenleri ilgili Beden eğitimi Öğretmenleri ilgili
10 2

Tablo 1’de okul müdürlerine göre  beden eğitimi öğretmenlerinin engelli öğrencilere yönelik 
tutumları gösterilmiştir. 10 Okul müdürü beden eğitimi öğretmenlerinin engelli öğrencilere 
karşı ilgili olduğu belirtilirken, 2 okul müdürüne göre beden eğitimi öğretmenlerinin engelli 
bireylere yönelik ilgisiz oldukları belirtilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Fiziksel aktivite alışkanlığının edinilmesi ve korunması engelli bireyler için önem arz 
etmektedir. Ancak genel nüfus ile karşılaştırıldığında engelli bireyler kişisel ve çevresel ( 
Kirchner ve diğ., 2008) sebeplerden dolayı fiziksel aktiviteye katılamamakta bu da beraberinde 
bazı sağlık sorunları oluşturmaktadır. Sağlık problemleri ve giderlerini minimize etmedeki 
araçlardan bir tanesi olduğu ve toplumla bütünleşmedeki rolü değerlendirildiğinde fiziksel 
aktivitenin engelli bireyler için önemi daha da artmaktadır (Philips ve diğ., 2009). Bu noktada 
okul yöneticilerine sorumluluklar düşmektedir

Sonuç olarak okul müdürleri engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katılımlarını 
desteklemektedir. Ancak okul spor tesislerinin engelli bireylere yönelik dizayn edilmemesi ve 
beden eğitimi öğretmenlerinin bu alanda yeterli donanıma sahip olmamaları sorun teşkil 
etmektedir.
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Atletizm sporuna düzenli olarak devam eden Down sendromlu sporcuların 
öz güvenlerinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla Malatya Yeşilyurt İlçesinde düzenli olarak 
Atletizm sporuna devam eden 10 down sendromlu bireyin aileleri ve antrenörleriyle görüşmeler
sağlandı. 12 hafta boyunca düzenli olarak ailelerinden bağımsız antrenörlerin gözetiminde 
atletizm sporuna devam eden down sendromlu bireylerin Öz güven durumları değerlendirmeye 
alındı. Spor kulüplerine bağlı olarak çalışan antrenörler atletizm sporu kapsamında çeşitli 
disiplinler öğreterek down sendromlu bireylere sorumluluklar verdiler.  Çalışmada atletizm 
sporunun  özel bireylerde Öz güvenin ilişkisi incelendi. Bu kapsamda antrenörler ve ebeveynler 
ile görüşmeler sağlandı. Özel bireylerin  Öz güvenlerinin yüksek olması kendilerinden sorumlu 
ailelerin de yaşam kalitelerinin yüksek olması anlamına gelir. Bu kapsamda ailelere bireyiniz 
öz bakımlarını kendisi yapabiliyor mu ?, ev içerisinde sorumluluklar veriyor musunuz ?, 
Günlük kıyafetlerini kendisi mi belirliyor ? soruları soruldu. Antrenörlere ise Down sendromlu 
bireylerin 12 hafta öncesi ve sonrası genel durumları soruldu. Ebeveynlerin ve antrenörlerin 
verdikleri cevaplar kategorize edilerek istatistiksel olarak değerlendirildi. Veri toplama metodu 
olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Verilerin toplanmasında odak grup 
görüşmelerinden faydalanılmış ve görüşmeler sırasında yarı yapılandırılmış soru formu 
kullanılmıştır. Nitel araştırma metotlarından mülakat tekniği tercih edilmiştir.

Sonuç olarak gerek ebeveynlerden gerekse antrenörlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda 
düzenli bir şekilde atletizm sporuna devam eden Down sendromlu bireylerin öz güvenlerinin 
yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler. Atletizm, down sendromu, öz güven
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ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the self confidence of athletes with Down syndrome 
who participated in track and field regularly. For this purpose, interviews were held with the families 
and coaches of 10 individuals with Down syndrome who continued track and field regularly in District 
of Yesilyurt, Malatya. Self confidence of individuals with Down syndrome who participated track and 
field for 12 weeks under the supervision of coaches, independent of their families, were evaluated. 
Coaches who worked at sports clubs, taught various disciplines and gave responsibilities within the 
scope of track and filed to individuals with Down syndrome within this period. In this study, the 
relationship between athletics and self confidence was investigated. Interviews were held with coaches 
and parents. High self confidence of individuals with special needs means higher quality of life of their 
families. Therefore, families were asked questions as whether their child with Down syndrome could 
take care of him/herself, could take responsibilities at home, and could decide on what to wear by 
themselves. The coaches were asked about the general status of individuals with Down syndrome before 
and after 12 weeks of training. The responses of parents and coaches were analyzed and categorized.
Qualitative research method was used to collect the data. Focus group interviews were conducted to 
collect data and a semi-structured questionnaire was used during those interviews. 

As a result, data gathered from parents and coaches revealed that individuals with Down 
syndrome who do track and field regularly have higher self confidence. 

Key words: Track and field, Down syndrome, Self confidence.

GIRIŞ

Özgüven her bireyde farklı düzeylerde bulunan bir durumdur. İnsanlarda özgüven doğumdan 

itibaren oluşmaya başlayan, çocukluk yaşlarda kesinlik kazanan ve yaşam boyu gelişmeyle 

devam eden bir durumdur. Çocuklarda öz güven ergenlikle beraber değerlendirilir ve ve 

şekillenir(Özbey, 2004). Okullarda öğrenme zorluğu yaşayan birçok çocukta öz güven eksikliği 

ve sorunu bulunmaktadır. Bireyin eğitimsel gelişmesini sağlayabilmek için öncelikle özgüvenin 

geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır (Humphreys, 2002). Öz güvenin birçok tanımı 

yapılmıştır . Literatürde özgüven ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Öz güven bireyin başarılı 

olmadaki becerisi yada yeterliliğin genel duygu durumudur (Mahoney ve Chapman, 2004). 

Kişinin kendisinden beklenen ya da istenen bir davranışı gerçekleştirmesine olan inancı olarak 

açıklanabilir (Weinberg ve Gould, 2003). Spor, müzik, resim gibi mesleklerde olmak ya da 

topluma karşı hitap etmek belirli bir öz güven gerektirmektedir (Biçer, 1997). Burton ve Platts 

(2006) güveni herhangi bir durumda uygun ve etkili harekette bulunmak olarak açıklamaktadır.

Bir çok araştırma sonucunda Özgüvenin başarı üzerindeki olumlu etkileri olduğu  

belirtilmektedir. Eğitim ve öğretim akışında başarının artırılması konusunda yapılan çalışmalar, 

alınan tedbirler ve uygulanan yöntemler öğrencilerde özgüvenin geliştirilmesinin önemini 
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ortaya çıkarmıştır. Bir çok başarısızlığın temelinde özgüven eksikliği gelmektedir. Sportif 

alanda öz güven ise aslında yüksek derecede başarı beklentisi ile karakterize edilebilir. Yapılan 

araştırmalarda güvenli sporcuların kendilerine, daha da önemlisi başarılı olacaklarına, başarılı 

olmak için gerekli potansiyellerini ortaya çıkaracak fiziksel ve zihinsel beceriye sahip 

olduklarına inandıklarını vurgulamıştır (Yıldırım, 2013). Bu durumun da öz güveni yüksek olan

sporcuların stres altındayken bile sakin ve rahat olabilmelerine, daha pozitif düşüncelere 

odaklanabilmelerine yardımcı olan önemli bir etken olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Jones ve 

Swain (1995)’ e göre öz güveni yüksek sporcuların, diğer akranlarına göre kaygılarını daha 

kolay kontrol edebildiklerini ve pozitif düşünceye odaklanabildiklerini tespit etmişlerdir.

METOT

Malatya Yeşilyurt İlçesinde düzenli olarak Atletizm sporuna devam eden 10 down sendromlu 

bireyin aileleri ve antrenörleriyle görüşmeler sağlandı. 12 hafta boyunca düzenli olarak 

ailelerinden bağımsız antrenörlerin gözetiminde atletizm sporuna devam eden down sendromlu 

bireylerin Öz güven durumları değerlendirmeye alındı. Spor kulüplerine bağlı olarak çalışan 

antrenörler atletizm sporu kapsamında çeşitli disiplinler öğreterek down sendromlu bireylere 

sorumluluklar verdiler.  Çalışmada atletizm sporunun  özel bireylerde Öz güvenin ilişkisi 

incelendi. Bu kapsamda antrenörler ve ebeveynler ile görüşmeler sağlandı. Özel bireylerin  Öz 

güvenlerinin yüksek olması kendilerinden sorumlu ailelerin de yaşam kalitelerinin yüksek 

olması anlamına gelir. Bu kapsamda ailelere bireyiniz öz bakımlarını kendisi yapabiliyor mu ?, 

ev içerisinde sorumluluklar veriyor musunuz ?, Günlük kıyafetlerini kendisi mi belirliyor ? 

soruları soruldu. Antrenörlere ise Down sendromlu bireylerin 12 hafta öncesi ve sonrası genel 

durumları soruldu.

BULGULAR

Antrenörlere ise Down sendromlu bireylerin 12 hafta öncesi ve sonrası genel durumları soruldu. 

Ebeveynlerin ve antrenörlerin verdikleri cevaplar kategorize edilerek istatistiksel olarak 

değerlendirildi. Veri toplama metodu olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Verilerin 

toplanmasında odak grup görüşmelerinden faydalanılmış ve görüşmeler sırasında yarı 

yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Nitel araştırma metotlarından mülakat tekniği tercih 

edilmiştir.
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Tablo:1. Down sendromlu bireylerin Öz güven durumu

Toplam Özgüven Oluşumu 

Olumlu- Olumsuz

Bireylerin Velileri 10 10 -

Antrenörler 10 10 -

Tablo 1’e göre Çalışmaya katılan bütün veliler ve antrenörler Down sendromlu bireylerin 

Özgüvenlerinin olumlu yönde geliştiğini belirttiler.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Sonuçta, düzenli olarak atletizm sporuna devam eden down sendromlu bireylerin spor 

yaparken hem sosyal ilişkilerinin hemde kişisel becerilerinin artmasıyla beraber hem içsel hem 

de dışsal özgüven düzeylerinin olumlu yönde geliştiği düşünülmektedir. Özgüvenin 

gerekliliğinin sebebi, bir tercih sırasında karşı karşıya kalınan stresin varlığı olabilir. Ayrıca 

kendi becerilerinin farkında olmaları ve bu becerileri sergilemeleri öz güven ile aşılabilir. 

Yaptığımız bu çalışmada elde edilen verilere göre tüm değişkenlerde ortaya çıkan en önemli 

sonuçlardan biriside down sendromlu bireylerin kişilik gelişimlerine katkıda bulunarak daha 

yüksek bir özgüvene sahip olmalarını desteklediği görülmektedir

Sonuç olarak gerek ebeveynlerden gerekse antrenörlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenli 

bir şekilde atletizm sporuna devam eden Down sendromlu bireylerin öz güvenlerinin yüksek olduğu 

tespit edilmiştir.
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ABSTRACT

In Turkey, the population is ageing rapidly as high birth and death rates turn into low birth and 

death rates. There are severe searches in ageing sociology to combat the difficulties caused by 

the ageing of the population. However, this issue is not sufficiently on the agenda of 

sociological studies.

Most elderly have various care needs in the last part of their life, even short or long term. The 

transformation in the family and the change in the position of the elderly make the issue of 

elderly care in the family increasingly difficult. Developing mechanisms to support elderly care 

at home is vital for the future sustainability of family care and ageing.

In this study, the issue of ageing-in-place in Turkey is evaluated from a holistic perspective. 

The general situation of the elderly in Turkey is discussed. The importance of ageing in place 

in tackling the problems of population ageing and reducing the public burden of elderly care is 

a concern. In the study, it was concluded that the issue of elderly care in Turkey has become 

more and more complex. In this context, new health and social care policies are needed.

There are things to be done and steps to maintain ageing-in-place. All common areas, not just 

residences, must be age-friendly. The features of roads and pavements in the city should be 

arranged in an age-friendly manner. Local governments should provide social and health 

support services in many areas should be provided to the elderly by local governments. The 

prevalence and quality of services such as home care and health care for the elderly should be 

increased so that the elderly does not need institutional care. National projects on ageing in situ 

should be developed.

Keywords: Sociology of ageing, ageing in place, elderly care, social policy.  
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INTRODUCTION

Population aging is a process in Turkey and the rest of the world. The main reasons for the 

aging of the population are the increase in the average life span and the decrease in the birth 

rate (Görgün Baran, 2012, p. 142). The proportion of the elderly is also increasing in Turkey. 

In the last five years, the population aged 65 and over to the total population increased by 

22.5%, from 8.2% to 9.5% (TÜİK, 2021). It is estimated to be more than double and reach 

20.9% in the next 30 years (UNDESA, 2019). Depending on this transformation, Turkey is 

rapidly progressing from adult to elderly.

The aging of the population in Turkey will inevitably have reflections on other areas of society. 

Attention is drawn to the adverse effects of aging people, which is predicted to continue 

unabated in the next thirty years in our country. The current situation of the elderly and the 

precautions to be taken are also discussed in this article. Finally, the ageing phenomenon in 

place, developed to reduce the adverse effects of aging in Turkey, is mentioned.

AGING, AGING AND POPULATION AGING

Old age and aging concepts have gained a different dimension with the modern period. While 

aging essentially describes a process, aging characterizes the period that begins at the end of 

this process (Görgün Baran, 2005, p. 24). According to the World Health Organization, the age 

of 65 years and older, 85 and above, refers to the "advanced old age" (Canatan, 2008, p. 13).

The main reason for the aging of the population is the displacement of birth and elderly death 

rates from high to low speeds.

There are several reasons for decreased fertility. In the modern era, the primary determinant of 

the preference for fewer children is the economy. In the traditional period, as the economy was 

primarily based on agriculture and family-centred, the number of children in families needed 

to be high. With industrialization and the spread of wage labor, the family lost its central 

position in production. Thus, the need for families to expand with the number of children 

decreased. The decrease in infant deaths due to vaccinations, healthy nutrition, and healthy 

pregnancy in the modern period also reduces the number of children. In the traditional period 

when child deaths were expected, families preferred to have many children if some died.

This situation eliminated the need to have more children in case of death and made it possible 

for families to be content with one or two children. More women's participation in the paid 

workforce and career choices are also reasons for fewer children in the modern era. Moving 

the age of marriage to older generations due to reasons such as prolonging the education period 
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is also effective in decreasing the number of children. The family's concern about providing 

better opportunities and educational opportunities to children, especially education, is another

factor in choosing fewer children. Despite the number of children in the modern period, the 

average life expectancy increases.

Due to technological developments, social life and health developments, deaths at early ages 

decrease (Timonen, 2008, pp. 5–16). Thus, the proportion of the elderly in the population is 

constantly increasing. The number and balance of the elderly in society also affect the policies 

of transnational migration and immigration. The aging of the population is shown as the 

success of humanity in the modern period (Timonen, 2008, p. 163). Most people could die 

before seeing 50 and above for various historical reasons. As a result of improving their living 

standards, the number of people who can see their elderly increases (Turner, 2011, p. 250).

However, this process brings some negativities in society's health, social, and economic fields.

There is an increase in the health mentioned above problems with advanced age. It discusses 

the reflections of this change on the society and the individual in the theories of modernity, 

withdrawal and activity in the sociology of aging. These theories focus on how the elderly

should cope with the aging reality of the population at the micro-level and the society at the 

macro level. It focuses on how the elderly can adapt to changing social conditions.

MODERNIZATION THEORY IN SOCIOLOGY OF AGING

In the first period theories developed in the sociology of aging, the adaptation of the elderly 

with society is discussed. The balance and order of community are examined through the 

position of the elderly. In the modern period, it has been tried to explain the changing social 

roles of the elderly. In these theories, which have an interdisciplinary approach, the strategies 

of individuals to cope with aging focus on how they should adapt to their new positions in 

society. In addition, the reflections of the aging of the population on the society are discussed.

In the traditional period, the control of agricultural resources was done by the elderly. In this 

period, the transfer of knowledge to new generations was the responsibility of the elderly.

These two essential responsibilities made the elderly respectable in society. With the post-

industrialization period, the elderly experienced a loss of status. The effort to explain the effects 

of the developments and advances experienced on the social positions of the elderly has 

developed the modernization theory of old age (Quadogno, 2014, p. 57). This theory assumes 

an inverse relationship between the modernization of societies and the social status of the 

elderly (Görgün Baran, 2012, p.147). It is accepted that as the level of modernization in 
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societies increases, the status and social security of the elderly decrease (Moody & Sasser, 

2012, p. 8; Cowgill, 1972, p. 13). The innovations in the modern period create an advantage in 

favor of the young and against the old (Achenbaum et al., 1996, p.114).

There are many reasons why the elderly experience loss of status in the modern era.

Physiological ability losses that occur with aging are the leading ones. The speed of 

technological developments, widespread use of technology, and automation are the first 

reasons (Achenbaum et al., 1996, p.114). Advances in technology have reduced the importance 

of experience in old age and minimized the need for specialists in work. These developments 

have led to the emergence of new professions. Young people are more advantageous in 

adapting to emerging new jobs. The elderly often have difficulties in keeping up with 

technology. Young people are employed in most high-status jobs in developed societies 

(Victor, 2005, p. 25). The pension system developed in the modern period is the standardized

version of this loss of social position of the elderly.

Migration with industrialization and urbanization has also negatively affected the position of 

the elderly. With the migration of the young people in the family to the business areas, the 

older people have to live separately from other generations in their ancient settlements 

(Palmore, 1990, p.59). The shrinkage of the family, weakening of family ties, and the fact that 

women are more involved in the paid job market cause erosion of dignity in the elderly (Moody 

& Sasser, 2012, p. 7). In addition, with the widespread use of formal education in the modern 

era, the "wisdom" position of the elderly in the family has become worthless. When the role of 

the elderly as the carrier of knowledge in the family became insignificant, their prestige 

naturally decreased (Timonen, 2008, p. 11).

SOCIAL AND ECONOMIC OUTLOOK OF THE ELDERLY IN TURKEY

Information about the elderly, whose proportions are increasing rapidly in the population, will 

shed light on policy determination in many areas, from elderly care to health and social services 

for the elderly. In this context, the general characteristics of the elderly in Turkey are essential.

The aging of the population has adverse effects in many areas (Canatan, 2018, p. 24).

Considering the appearance of the elderly in Turkey, the following features will come to the 

fore in the elderly. Feminization, isolation, increase in health problems, and poverty of the 

elderly come first (Kurtkapan, 2019). There may be difficulties in many issues, especially in 

elderly care. Increasing age discrimination in society, straining the health system, and 

economic challenges are expected to increase.
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Is it challenging to be a woman in old age, or is it loneliness? What if he is in poverty!

Since the number of elderly women is higher in Turkey, old age's "female aspect" is remarkable 

(Hablemitoğlu, 2016, p. 126). Due to biological and social reasons (Şentürk, 2018, p. 177).

Women take fewer risks, and their cardio systems are more vital is effective (p. 180). On the 

other hand, men die earlier due to bad working conditions and harmful habits. Men work more 

in jobs that require physical labor, spend most of the day outside the home, and are more 

exposed to traffic and noisy environments effectively in the rapid deterioration of their health 

(182-183).

A significant portion of women living on average five years longer than men in Turkey have 

to live alone. With the individualization in Turkey, the support mechanisms of the elderly have 

been deeply affected. The elderly, who have difficulty finding a place in the shrinking family, 

is forced to live alone (Demirbaş, 2018, p. 130). Loneliness increases when the increasing age 

cannot be replaced by new ones (Şentürk, 2018, p. 184).

The fact that the elderly do not want to live with the younger generations also causes an increase 

in the number of people living alone in older ages (Şentürk, 2018, p. 184). A study conducted 

throughout Turkey determined that 16% of the elderly live alone in their households (TAYA, 

2014, p. 101). Another study determined that one-fifth of the older people in Istanbul live alone 

(Otrar & Kurtkapan, 2015, p. 140). Increasing loneliness for social reasons in old age has 

psychological consequences (Yazgan, 2017). Being both a woman and being alone in old age 

causes problems multiplied.

In addition, with the aging of the population, elderly poverty is becoming more and more 

visible. The decrease in income experienced during the retirement period in Turkey increases 

the poverty of the elderly (Danış, 2009, p. 76). According to the family structure research in 

Turkey, the rate of those who see below the middle socioeconomic level is about three quarters

(TAYA, 2014). In another study conducted in big cities, nearly half of the elderly consider 

themselves below the average economically (Otrar & Kurtkapan, 2015, p. 150).

The aging of the population in Turkey also triggers age discrimination. Age discrimination is 

the systematic exclusion of a person simply because of advanced age (Butler, 1969). This 

concept describes the bad practices and negative discrimination in society towards the elderly.

The rapid aging of the population also negatively affects the attitudes and perceptions of young 

people towards the elderly. With the ageing of the people in Turkey, it becomes possible to 

encounter age discrimination in all areas of life. Age discrimination also manifests itself in 
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daily life practices (Powell, 2006, p. 75). With various expressions, the elderly are exposed to 

stigma. The elderly can be seen as a "burden" due to decreasing productivity and increasing 

health problems—perspectives such as "social burden" for the elderly trigger age 

discrimination.

Increasing chronic diseases in old age and elderly care.

The aging of the population in Turkey affects the services in health and elderly care the most. 

The aging of the people in Turkey increases the health expenditure burden (Özaydın, 2018, 

p.183). Old age is when chronic diseases increase (Basak, Göl passing and Güneş, 2015, p. 98).

The study conducted across Turkey determined that nine out of ten elderly people have a 

chronic disease (DPT, 2007, p. 63). In another study, four or more chronic conditions were 

reported in 15% of the elderly. Cancer, heart failure, diabetes and dementia are among the most 

common diseases in the elderly. These diseases threaten life and cause disability (Gökçe Holly, 

2016, p.63). It also naturally increases the need for care in disability losses.

The diseases mentioned above cause various symptoms. The first of these is falling. In Turkey, 

one-third of those aged 65 and over have fallen. Urinary incontinence, osteoporosis, and 

bedsores are other common symptoms (Basak, Golechen, & Gunes, 2015, p. 2018). Due to the 

chronic diseases that increase in old age and the symptoms that develop, the frequency of taking 

health care services and drugs increases. In a study conducted in Istanbul, it was determined 

that at least four of the five elderly use drugs regularly (Otrar, Kurtkapan, 2015, p. 156).

There is an increase in Dementia and Parkinson's diseases, which are among the common 

diseases in old age in Turkey. Nearly half of those over the age of 80 in Turkey suffer from 

this disorder. In Alzheimer's, which is the most common type of dementia, deterioration in 

memory, language and communication skills, and mobility is observed (Başak, Gölçelen, & 

Günes, 2015; p.114). These and similar health problems make us think about elderly care the 

most.

According to field experts, population aging in Turkey is the biggest problem in elderly care 

(Tufan, 2014, p. 51). While the need for care in old age is an old issue for individuals, it is a 

new situation that reaches dangerous stages for the system. Traditional solutions for elderly 

care are insufficient (Başak, Gölçelen, & Güneş, 2015, p. 98). In Turkey, from past to present, 

elderly care is carried out by the family institution. Today, family members may be inadequate 

in the care of the elderly. There is a need for professional support in this regard. In the modern 
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era, factors such as increased participation of women in paid employment and individualization 

trigger this issue (Kalaycıoğlu, 2003, p.19).

Local governments should plan places and services for the elderly. Daycare and solidarity 

centers for the elderly should be opened more (Onat, 2002, p. 266). Most elderly have various 

care needs in the last part of their life, even short or long term. This care is in the social and 

spiritual areas, especially in health. Among the critical issues in Turkey are who will provide 

care for the elderly, under what conditions and how. Considering the economic aspect of care, 

it is seen that public policy focuses more on home care. In case of inadequacy of the family, 

the institutional care system is activated.

However, the transformation in the family and the change in the position of the elderly make 

the issue of elderly care in the family increasingly difficult. Developing mechanisms that can 

support elderly care at home is vital for the sustainability of family care in the future 

(Kalaycıoğlu etc., 2003). In Turkey, home care for the elderly is generally carried out 

informally (Oğlak, 2017, p. 76). Some measures should increase the family's sustainability and 

quality of elderly care. Competent and well-equipped staff in-home care needs to be resolved 

as soon as possible in Turkey.

AGING IN PLACE IN TURKEY

Several policy recommendations are being developed to cope with social and economic 

difficulties, such as the burden of care caused by the aging population in Turkey. Among them, 

old age comes first. In Turkey, aging in place is encouraged to reduce the institutional care 

burden of the public in elderly care. The high maintenance costs in the institution have made 

aging in place a public policy (Ceylan, Ayar & Günel, 2015, p. 87). Elderly people generally 

prefer aging in place (Kalınkara and Arpacı, 2013, p. 55).

Aging in place is the fact that the elderly continues their life in their home, street and 

neighborhood instead of institutional care. However, there are things to be done and steps to

maintain aging in place. All common areas, not just residences, must be age-friendly. The 

features of roads and pavements in the city should be arranged in an age-friendly way. Local 

governments should provide social and health support services in many areas should be 

provided to the elderly by local governments. Especially some of the elderly people who live 

alone should be supported with some services at home. Repairing the old houses and making 

the places suitable for the health and safety of the elderly are foremost. 
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The prevalence and quality of services such as home care and health care for the elderly should 

be increased so that the elderly do not need institutional care. Families in the elderly are not as 

adequate in care as they used to be. Sometimes, he may even see his elders as a "burden" 

(Konak and Çiğdem, 2005, p.37). Change and individualization in the family necessitate the 

public to take more responsibility for elderly care.

CONCLUSION

Turkey's population structure and the changes in this population structure are positioned to

affect social policy in the near, medium and long term. The aging of the population reflects

social, economic and cultural conditions. In social life, intergenerational relations affect the 

dignity and trust of the elderly. In the economic field, it affects the way of production, 

consumption and saving in the society. Issues such as the increase in expenditures and the 

burden of care in health are also practical.

The parameters observed in the demographic transformation in Turkey provide important 

information about the fact that there will be more female elderly people among the elderly as 

in the rest of the world. It is necessary to act because there are many elderly women. With the 

effect of change in family structure and individualization, loneliness is increasing in the elderly 

in Turkey. Poverty and elderly poverty is another problem area. Decreased income levels and 

increased health expenditures during retirement are the causes of elderly poverty.

With the demographic change in Turkey, retirement, employment and care issues should be 

reconsidered. In this context, studies should be carried out in retirement age, pension, health 

services, long-term care. The aging population in Turkey increases the burden on health and 

care. Because chronic diseases are most common in the elderly. Care is needed in many social, 

spiritual and spiritual issues, mainly instrumental needs. The inadequacy of traditional elderly 

care methods is increasingly felt.

The issue of elderly care is one of the areas that will force the system in Turkey. In this context, 

the issue of professional care and caregivers should be seriously addressed, and training and 

employment plans should be made. It is necessary to establish support and service mechanisms 

for the elderly in terms of caring for the elderly, coping with their loneliness, and coping with 

essential economic obligations such as regular nutrition and shelter. Some spatial arrangements 

are required in the public and private areas. There is a need to develop and implement social 

policies that will not cause isolation from social life.
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Thanks to the active old age policy, the elderly become healthier and happier, while at the same 

time, they are less of a burden to the social security institution. Turkey must act quickly to 

adapt to rapid transformation. We need to accept that we are an old country as soon as possible.

After accepting that the population is aging, regularly having the active old age index is helpful.

An index suitable for social and cultural conditions in Turkey should be developed. Various 

such indices are needed to determine the current status of the elderly. Finally, it is 

recommended to look at those who have immigrated to Turkey from abroad, especially from 

Syria, because the population is aging.
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ABSTRACT

The population in Turkey is aging rapidly. The main reason for this situation is converting high 

birth and death rates to low birth and death rates. The demographic transformation that started 

two centuries ago in the European continent started in Turkey in the late 1940s. The fertility 

rate in Turkey has also dropped from seven children per woman in the 1920s to less than two 

today. However, while the average life expectancy was 40 in the Republic's first years, it is 

around 80 today. 

The demographic transformation brings some social and economic problems. There are severe 

searches in the public bureaucracy to combat the difficulties caused by the aging of the 

population. However, this issue is not sufficiently on the agenda of social policy. In this study, 

the aging of the population in Turkey is evaluated from a holistic perspective. It focuses on 

how the aging of the population affects the country's health, social, and economic life. In this 

direction, examined the existing literature and population statistic. The issue of active old age, 

which is proposed in the fight against the problems caused by aging, has been critically 

evaluated.

The study concluded that the aging of the population in Turkey makes issues such as elderly

loneliness and age discrimination more visible. It can say that elderly care is becoming more 

and more complex. In this context, new adult social care policies are needed. National projects 

should be developed, especially on active aging issues.

Keywords: Population aging, sociology of aging, active aging, social policy.
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INTRODUCTION 

Population aging is a process in Turkey and the rest of the world. A. Giddens expresses this 

situation with the concept of “older people boom” (2013, p.237). The main reasons for the 

aging of the population are the increase in the average life span and the decrease in the birth 

rate (Görgün Baran, 2012, p. 142). The proportion of seniors is also increasing in Turkey. In 

the last five years, the population aged 65 and over to the total population increased by 22.5%,

from 8.2% to 9.5% (TUIK, 2021). It is estimated to be more than double and reach 20.9% in 

the next 30 years (UNDESA, 2019). Depending on this transformation, Turkey's population 

rapidly progresses from adult to seniors. Societies are classified as young, adult or old societies 

according to the proportion of the elderly in the population (Durgun and Tümerdem, 1999, p. 

115).

Turkey is characterized as a country with an adult population, with the ratio of those aged 65 

and over to the total population. However, this rate is estimated to reach 11% in 2025 (TUIK,

2021). Turkey should also be prepared for the league in which older population countries occur.

However, the aging population cannot be said to receive sufficient attention in social policy 

(Özaydın, 2018, p. 169). It is necessary to be prepared for the effects of this change in society.

This article draws attention to the adverse effects of aging people, which is predicted to 

continue unabated in the next thirty years in Turkey. The active aging phenomenon, developed 

to reduce the negative impact of population aging in Turkey, is mentioned. To facilitate active 

aging, what local governments should do on behalf of social policy are listed.

DISENGAGEMENT AND ACTIVITY THEORIES

Until the 1960s, two basic approaches were dominant in the sociology of aging that developed 

after World War II. In the first of these, the older adults' withdrawal from life, and in the second, 

the ideas about continuing their activity in the society were explained (Powell, 2006, p. 47). 

Disengagement theory defends the thesis that the elderly's retreat from social life will benefit 

them and society. Three basic assumptions come to the fore in this theory. It is stated that 

withdrawal lasts a lifetime, a decrease in roles is inevitable, and the elderly's retreat from social 

life is for the benefit of society (Powell, 2006, 48). According to this theory, technological 

innovations in the modern period and specialization in business life alienate the elderly from 

social life. The most obvious example of this is seen in the pension institution. In the elderly, 

withdrawal occurs from social roles, relationships and responsibilities. Departure from social 

roles is more pronounced than others. It is argued that disengagement from society is necessary 
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to reduce the pressure and tension that emerged in the modern era on the elderly (Victor, 2005, 

p. 19). For a successful aging period, withdrawals should be experienced on time and gradually.

Contrary to the disengagement theory, in the activity theory, it is stated that the inclusion of 

the elderly in social life is necessary for a successful aging period. In the activity theory, the 

theory of withdrawal from life is criticized that it causes age discrimination and does not 

encourage positive aging in any way (Powell, 2006, p. 49). According to the activity theory, 

withdrawal in the elderly develops in a natural process, depending on the biological-physical 

situation. Individuals should not be forced to withdraw through artificial institutions. Those 

who do not experience a decrease in their bodily functions can be active in social life even in 

their advanced ages (Achenbaum et al., 1996, p. 51). The activity theory emphasizes that new 

behaviour sets and relationships should be replaced by the roles and activities lost with old age.

This situation is essential in coping with the problems brought aging and being happy in life 

(Powell, 2006, p. 49).

Social activities of the elderly help them to stay in social cohesion. The best strategy for seniors 

is to remain active as long as possible. Physical health, financial security and strong 

relationship networks have essential effects on staying active in old age. Although there is

inevitable disengagement in old age due to health, biological or physical reasons, psychological 

and social needs are primarily similar to those in middle age (Kalınkara, 2011, p. 28).

In the activity theory, it is argued that there is a consistency between the activity levels of the 

elderly and their habits in the youth. Most older people try to do in retirement the same way 

they did in middle age. Continuing middle age activities will reduce the adverse effects of old 

age and enable the continuity of social support mechanisms. This theory emphasizes that the 

decrease in activity with age is primarily due to social dynamics. The elderly resist leaving the 

role imposed by society. They try to continue the gains they have made during their youth.

Even if they have to go to some positions due to retirement and other reasons, they continue to 

participate in social life by replacing them with different functions. An example is when a 

retired teacher is engaged in voluntary activities after retiring from working life.

Health system, regular and balanced diet, adequate medication and service intake, preventive 

health services are essential for active aging. (Gürsoy Çuhadar, 2020, pp. 365-368). The 

individual's biological and genetic characteristics and nutritional habits effectively affect active 

aging. The age-friendly physical environment is also a factor of active aging. The seniors are 

more isolated in an impaired physical environment and experience depression-like 
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psychological conditions (Kurtkapan, 2019). In an unfavourable environment, movement is 

restricted, adequate transportation and health problems and injuries occur. The social 

environment is essential for active aging. It is said that continued social support in old age 

increase health and social participation. Income level also has a significant effect on active 

aging.

Considering the impact of the mentioned factors, local governments should take responsibility 

for active aging. Local governments and other stakeholders can play an important role by being 

closer to the citizens in designing and implementing active aging policies. They can improve 

the living conditions of the elderly and make them more active (Fernandes et al. 2021, p. 2).

The "healthy cities" and "age-friendly cities" policies adopted by local governments are 

essential for active aging. Policies related to active aging require a broad perspective to 

encompass the multidimensional nature of the aging process. (Fernandes et al. 2021, p. 12).

Some practices and urban arrangements made by local governments for the elderly in Turkey 

support their active participation in life.

WHAT ARE LOCAL GOVERNMENTS DOING/COULD DO FOR ACTIVE AGING?

a) Training, seminars, conferences that will be effective in the development of cognitive skills 

of the elderly could organize activities.

b) Services that will effectively cope with negativities such as loss of capacity, loneliness and 

isolation can be offered.

c) Steps can be taken to develop a positive perspective on old age in society. 

d) Cultural activities, sports and cultural, physical activities could be organized by local 

governments to participate of the elderly in society.

e) Seniors could be encouraged to participate in voluntary activities in society. Local 

government actors should support the volunteering activities of the seniors (Fernandes et al. 

2021, p. 12).

f) Active participation of the seniors in decision-making processes can be encouraged 

(Fernandes et al. 2021, p. 7).

g) Programs could be made to improve the relations of the seniors with other generations.

h) Courses, training, and seminar activities could help seniors acquire new professions and 

skills.
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j) Continuous pieces of training on security and legal technology can be organized.

Although active aging is widely supported in the policies of local governments, it does not 

mean that it will be implemented (Fernandes et al. 2021, p. 12).

CONCLUSION

Turkey's population structure and the changes in this population structure affect social policy 

in the near, medium and long term. The aging of the population affects social, economic and 

cultural conditions. In social life, it affects intergenerational relations and the dignity and trust 

of the seniors. In the economic field, it affects the way of production, consumption and saving 

in the society. And some issues such as the increase in expenditures and the burden of care in 

health.

It is necessary to establish support and service mechanisms for the seniors in terms of caring 

for the elderly, coping with their loneliness, and coping with essential economic obligations 

such as regular nutrition and shelter. Some spatial arrangements are required in the public and 

private areas. There is a need to develop and implement social policies that will not cause 

isolation from social life.

Thanks to the active aging policy, the seniors become healthier and happier, while at the same 

time, they are less of a burden to the social security institution. Turkey must act quickly to 

adapt to rapid transformation. We need to accept that we are an old age population country as 

soon as possible. Assuming that the population is aging, an index should be developed 

unfollowing social and cultural conditions in Turkey. Afterwards, it would be beneficial to 

have this regularly active aging index done regularly. It helps for such indexes to determine 

the current status of the seniors.
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ÖZET
Günümüzde yeni nesil çocukların ekran bağımlılıkları fizyolojik gelişimlerinde olumsuz 
sonuçlar doğurmaktadır. Otoriteler, çocukların sokaklarda rekreatif aktivitelerle yaşıtlarıyla 
sağlıklı bir şekilde gelişim sürecini tamamlaması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu yüzden bu 
araştırmanın amacı çocukları rekreasyonel etkinliklere motive eden faktörlerin incelenmesidir. 
Araştırmaya Mersin ve Erdemli Fenerbahçe Spor Okulları’nda rekreatif amaçlı basketbol, 
yüzme, jimnastik, futbol ve tenis eğitimi alan 32 erkek ve 26 kadın katılmıştır. Veri toplama 
formu olarak demografik bilgi formu ve Dinç ve Yavaş-Tez’in 2019’da 7-17 yaş için 10 
maddelik kısa form olarak revize ettiği “Rekreasyonel Egzersize Motivasyon Ölçeği” (REMM) 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik ve Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. 
Araştırma bulgularına göre katılımcıları rekreasyonel egzersize motive eden en önemli faktör 
“Beceri Gelişimi”dir. Beceri gelişimini sırasıyla “sağlık’’, “sosyal ve eğlence” ve “vücut ve dış 
görünüm” izlemektedir. En düşük ortalamaya sahip alt boyut ise ‘’Rekabet’’ alt boyutudur. 
REMM ölçeğinin alt boyutları cinsiyet açısından incelendiğinde kadınların ortalama sıraları
“Sosyal ve Eğlence” ile “Vücut ve Dış Görünüm” alt boyutlarında erkeklerden anlamlı derecede 
daha yüksek bulunmuştur. Erkeklerin ise “Rekabet” alt boyutunda kadınlardan daha yüksek 
ortalamalara sahip olduğu tespit edilmiştir. REMM ölçek puanları ikamet edilen yere göre 
incelendiğinde ilçede ikamet edenlerin ilde ikamet edenlere göre “Sosyal ve Eğlence” alt 
boyutunda daha yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak 7-17 yaş grubu 
bireyleri rekreasyonel egzersize motive eden en önemli faktörler ortaya konmuştur. Bu nedenle 
7-17 yaş grubuna yönelik yürütülen kursların bu faktörler çerçevesinde çeşitlendirilmesinin 
rekreasyonel egzersize katılımı arttıracağı ve yüz yılın hastalığı olarak adlandırılan hareket 
azlığına bağlı rahatsızlıkların önlenmesinde etkili bir yol olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Rekreasyon, Egzersiz, Motivasyon
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ABSTRACT
Screen addiction, unfortunately, bears adverse consequences for physiological development of 
new generation children. On the other hand, authorities emphasize that recreational activities 
with peers on the streets promote a healthy development process. Ultimately, we aimed to 
explore factors motivating children to participate in recreational activities. We carried out the 
study with 32 boys and 26 girls attending recreational basketball, swimming, gymnastics, 
soccer, and tennis at Fenerbahce Sports Schools in Mersin and Erdemli. The data were collected 
using a demographic information form and the "Recreational Exercise Motivation Scale-Short 
Form" (REMM), revised by Dinç and Yavaş-Tez for 7-17-year-olds in 2019. We performed a 
Mann-Whitney U test to analyze the data. The findings showed that the most common factor 
motivating the participants for recreational exercise is skill development, followed by the 
variables "health," "social and entertainment," and "body and appearance," respectively. The 
participants had the lowest mean score on the "Rivalry" subscale. When it comes to the 
participants' scores by gender, we found that the girls had significantly higher mean scores on 
the "Social and Entertainment" and "Body and Appearance" subscales than boys. Besides, those 
residing in the district significantly scored higher on the "Social and Entertainment" subscale 
than those residing in the city center. Overall, the present study revealed the most important 
factors motivating children aged 7-17 years for recreational exercise. Hence, we believe that 
diversifying the recreational courses for 7-17-year-olds may increase their participation in 
recreational exercise and be an effective way to prevent diseases led by a sedentary lifestyle.

Keywords: Recreation, Exercise, Motivation.

GİRİŞ
Motivasyon, kişinin davranışlarını harekete geçiren, onları belirli bir yöne yönlendiren ve bu 
sayede koordinasyonu sağlayan unsurdur. Bireyler yalnızca belirli bir işi yapma yeteneği 
açısından değil, aynı zamanda o işi yapma isteği veya onları harekete geçiren motivasyon 
açısından da farklı olduğu söylenebilir (Moradi ve diğerleri 2020). Motivasyonun, günlük 
yaşantımızda önemli bir yeri olduğu aynı zamanda rekreasyonel egzersize katılımda önemli bir 
yere sahip olduğu söylenebilir.

Günümüzde dijital oyunlar, çocuklarda bağımlılık seviyesine kadar ulaşan oyun oynama isteği 
ile büyüyen ve üzerine düşülmesi gereken bir sorun olmaktadır (Horzum, 2011). Çocukların ve 
gençlerin çok yönlü gelişmelerinde sportif etkinliklerin önemli katkılar sağladığı kabul görmüş 
bilimsel bir gerçektir (Livonen ve ark., 2014). Çocuk sporcularında, rekreasyonel egzersizlere 
katılımında birileri tarafından takdir edilme, sosyalleşme, özgüven ve bir yere ait olma hissi 
gibi güdüler spor yapmaya yönelten gereksinimlerden kaynaklandığı ifade edilmektedir 
(Deveci ve diğ. 2021). Dünya sağlık örgütüne göre bugün dünya nüfusunun %60 tan fazlası 
sağlık sorunlarına yol açacak ölçüde hareketsiz bir yaşam sürmektedir (İlhan, 2010). Bu 
nedenle, motivasyonun egzersizin başlangıcında ve devamında önemli bir rol oynadığı 
düşünüldüğünde, en önemli motivasyonları erkek ve kadın sporcular açısından anlamak çok 
önemlidir (Moradi ve diğerleri 2020). 
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Erkek ve kadınlar genel olarak egzersiz yapmak için farklı motivasyonlar geliştirdiklerinden, 
cinsiyet farklılıklarını hesaba katmak önemlidir. Küçük yaşlardan itibaren kız ve erkek çocuklar 
basmakalıp erkeksi ve kadınsı fiziksel aktivitelere katılmayı arzulayabilirler (Koivula, 1995). 
Örneğin, ilkokul, ortaokul ve lisede kızlar genellikle geleneksel olarak kadınsı spor ve 
etkinliklere katılmaya teşvik edilirken, erkek çocuklar geleneksel olarak erkeksi sporlara ve 
etkinliklere katılmaya teşvik edilir. Bu erken çocukluk ilgileri ve faaliyetleri genellikle 
yetişkinlikte de devam eder (Martinez ve diğerleri, 2015)

Hareketsiz bir yaşamın getirdiği sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için çocukları rekreatif
egzersizlere motive eden faktörlerin incelenmesi literatüre, rekreasyonel aktiviteler düzenleyen 
antrenörlere ve katılımcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

YÖNTEM
Araştırma Grubu

Araştırma, Mersin ve Erdemli Fenerbahçe Spor Okulları’nda rekreaktif amaçlı basketbol, 
yüzme, jimnastik, futbol ve tenis eğitimi alan, yaş ortalaması 10.50±1.70 olan 32 erkek ve 26 
kadın olmak üzere toplamda 58 kişiden oluşmaktadır. Araştırma grubunda yer alan bireylerin
çoğunluğunun 5-8 sınıf (%50,0) aralığındaki öğrenciler olduğu, ikamet yeri il olanların %69,0 
oranında olduğu görülmektedir (Tablo 1.) 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Bilgileri
Değişkenler n %

Cinsiyet

Erkek

Kadın

32

26

55,2

44,8

Sınıf

1-4

5-8

9-12

26

29

3

44,8

50,0

5,2

İkamet
İl

İlçe

40

18

69,0

31,0

Toplam 58 100

Veri Toplama Araçları

Araştırma verilerinin toplanmasında, demografik bilgi formu ve Rekreasyonel Egzersize 
Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Demografik bilgi formunda cinsiyet, sınıf ve ikamet 
durumunu öğrenmeye yönelik sorular bulunmaktadır. Rekreasyonel Egzersize Motivasyon 
Ölçeği Çocuk Sporcular İçin (REMM): Rogers ve Morris (2003) tarafından geliştirilen ve 
Gürbüz, Aşçı ve Çelebi (2006) tarafından Türk kültüründe geçerlik ve güvenirlik çalışması 
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yapılan ve Dinç ve Yavaş Tez (2019) tarafından ölçeğin 7-17 yaş çocuk sporcular için kısa 
formu oluşturulan REMM, mevcut çalışmada çocuk sporcular için geçerlik ve güvenirlik 
çalışmasının yapıldığı kısa formu uygulanmıştır. Ölçek analizi sonucunda, ölçeğin iç tutarlılık 
katsayıları (α) .83, ölçüm güvenirliği (t=-1,47; p=0,147, p>,05) ve test tekrar test güvenirliği 
(0,74 ile 0,95, p<,01) olarak belirlenmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında yapılan istatistiksel analizler, SPSS 24 istatistik paket programı 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Çocukların rekreasyonel etkinliklere motive eden faktörlerin 
incelenmesi amacıyla betimsel istatistik ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır.

BULGULAR

7-17 yaş arasındaki çocukların rekreasyonel egzersize motive eden faktörlerin incelenmesine 
ait bulgular aşağıda yer almaktadır. 

Araştırma bulgularına göre katılımcıları rekreasyonel egzersize motive eden en önemli faktör 
beceri gelişimi alt boyutudur. Beceri gelişimi alt boyutunu sırasıyla sağlık, sosyal eğlence ve 
vücut dış görünümü alt boyutları izlemektedir. En düşük ortalamaya sahip alt boyut ise; rekabet 
alt boyutudur (Tablo 2.)

Tablo 2. Araştırma Grubunun Rekreasyonel Egzers ze Mot vasyon Ölçeğ ’ne İl şk n Ortalama 
Puan ve Standart Sapmaları

Değişkenler x ̅ ss

Sağlık
4,12 1,23

Vücut ve Dış Görünüm
3,40 1,39

Rekabet
2,87 1,42

Sosyal ve Eğlence
3,93 1,36

Beceri Gelişimi
4,23 1,38

Toplam 
3,71 ,91

Tablo 3’de görüleceği üzere, bu araştırmanın verileri kapsamında, REMM ölçeğinin alt 
boyutları cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, kadınların ortalama sıraları sosyal ve eğlence 
ile vücut ve dış görünüm alt boyutlarında erkeklerden daha yüksek ortalamaya sahip oldukları 
tespit edilmiştir. Erkeklerin ise, rekabet alt boyutunda kadınlardan daha yüksek ortalamalara 
sahip olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 3. Araştırma grubunun rekreasyonel egzersize motivasyon ölçeği puanlarının cinsiyete 
göre Mann-Whitney U testi sonuçları

Değişkenler n Ortalama 
Sıralar

Sıra Toplamı u p

Sağlık
Erkek 32 26,97 863,00

335,00 ,175
Kadın 26 32,62 848,00

Vücut ve Dış 
Görünüm

Erkek 32 26,14 1032,50
404,50 ,046*

Kadın 26 31,94 678,50

Rekabet
Erkek 32 31,97 1023,00

337,00 ,021*
Kadın 26 25,46 688,00

Sosyal ve 
Eğlence

Erkek 32 25,89 992,50
364,50 ,040*

Kadın 26 31,48 618,50

Beceri 
Gelişimi

Erkek 32 28,75 920,00
392,00 ,669

Kadın 26 30,42 791,00

Toplam
Erkek 32 29,80 953,50

406,50 ,882
Kadın 26 29,13 757,50

*p<0.05

Araştırma bulgularına göre REMM ölçek puanları ikamet edilen yere göre incelendiğinde 
ilçede ikamet eden bireylerin ilde ikamet edenlere göre sosyal ve eğlence alt boyutunda daha 
yüksek ortalamalara sahip oldukları tespit edilmiştir (Tablo 4.)

Tablo 4. Araştırma grubunun rekreasyonel egzersize motivasyon ölçeği puanlarının ikamet 
ettiği yere göre Mann-Whitney u testi sonuçları

Değişkenler            n Ortalama 
Sıralar

Sıra Toplamı u p

Sağlık

İl 40 29,30 1172,00
352,00 ,885

İlçe 18 29,94 539,00

Vücut ve Dış 
Görünüm

İl 40 29,10 1164,00
344,00 ,786

İlçe 18 30,39 547,00

Rekabet

İl 40 30,09 1203,50
336,50 ,690

İlçe 18 28,19 507,50

İl 40 25,71 1148,50 328,50 ,048*
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Sosyal ve Eğlence İlçe 18 31,25 562,50

Beceri Gelişimi

İl 40 28,04 1121,50
301,50 ,263

İlçe 18 32,75 589,50

Toplam

İl 40 28,61 1144,50
324,50 ,550

İlçe 18 31,47 566,50

   *p<0.05

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına göre 7-17 yaş arasındaki çocukların rekreasyonel egzersize motive eden 
en önemli faktör beceri gelişimi alt boyutudur. Beceri gelişimi alt boyutunu sırasıyla sağlık, 
sosyal ve eğlence ile vücut ve dış görünümü alt boyutları izlemekte olup, en düşük ortalamaya 
sahip alt boyut ise; rekabet alt boyutudur. 

Korur ve ark. (2013), 9 ile 18 yaş arası çocuklarda spora katılım nedenleri arasındaki en önemli 
faktörün beceri gelişimi olduğunu bildirmiştir. 12-15 yaş arası futbolcu kız çocuklarında spora 
katılım motivasyonlarında becerilerini geliştirme alt boyutunun en etkili alt boyut olduğu tespit 
söylenmiştir (Şirin, 2008).  Kız ve erkek sporcu öğrenciler üzerinde yapılan başka bir çalışmada 
kız ve erkek sporcularının her ikisinde de spora katılım motivasyonlarında beceri gelişimi alt 
boyutunda benzer şekilde yüksek düzeyde olduğu bildirilmiştir (Aycan ve Yıldız, 2016).
Çalışmamız literatürdeki çalışmaları destekler düzeydedir. 

Çalışmada; REMM ölçeğinin alt boyutları cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, kadınların 
ortalama sıraları vücut ve dış görünüm ile sosyal ve eğlence alt boyutlarında erkeklerden daha 
yüksek ortalamaya sahip oldukları tespit edilmiştir. Erkeklerin ise, rekabet alt boyutunda 
kadınlardan daha yüksek ortalamalara sahip olduğu belirlenmiştir. 

Aycan ve Yıldız (2016), yapmış oldukları çalışmada spora katılım motivasyonlarını cinsiyete 
göre yarışma ve başarı /statü alt boyutlarında erkek katılımcılar lehine anlamlı düzeyde farklılık 
gösterdiğini bildirmiştir. Literatür çalışmaları ile araştırmamız desteklenmekte olup, elde edilen 
verilerden yola çıkarak farklılığın temel sebebinin sosyo-kültürel bir toplum yapısının 
yansıması olmakla birlikte, sporun mücadeleci yapısı ile erkeklere kendilerini gerçekleştirme 
olanağı sağlamakta olması ile açıklalanabilir. 

Araştırma sonuçlarına göre; ikamet edilen yere göre incelendiğinde ilçede ikamet eden 
bireylerin ilde ikamet edenlere göre sosyal ve eğlence alt boyutunda daha yüksek ortalamalara 
sahip oldukları tespit edilmiştir.

7-17 yaş grubu bireylerin rekreasyonel egzersize motive eden en önemli faktörler ortaya 
konmuştur. Bu nedenle 7-17 yaş grubuna yönelik yürütülen rekreasyonel egzersizlerin, 
kursların ve etkinliklerin bu faktörler çerçevesinde çeşitlendirilmesinin rekreasyonel egzersize 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 499 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



katılımı arttıracağı ve yüz yılın hastalığı olarak adlandırılan hareket azlığına bağlı
rahatsızlıkların önlenmesinde etkili bir yol olacağı düşünülmektedir. Çeşitlendirmeler 
yapılırken bireyleri motive eden en önemli faktör olan ‘Beceri Gelişimi’’ dikkate alınmalıdır. 
7-17 yaş grubu bireyleri rekreasyonel egzersize neyin motive ettiğinin belirlenmesi 
rekreasyonel egzersize katılım motivasyonu üzerinde olumlu etkileri olacaktır.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı skolyozlu bireylerdeki sosyal görünüş kaygısı ve fiziksel 
aktivitelerdeki sosyal desteğin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi 50 skolyozlu bireyden 
oluşmaktadır (25 Kadın-25 Erkek). Veri toplama formu olarak Sosyal Görünüş Kaygı Ölçeği 
(SGKÖ) ve Fiziksel Aktivitelerdeki Sosyal Destek Ölçeği (FASDÖ) kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra nonparametrik testlerden Mann-Whitney U Testi 
ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların ortalamanın 
üstünde sosyal görünüş kaygısına sahip olduğu (X ̅: 63,30 ± 12,63), fiziksel aktiviteye 
katılımda algıladıkları aile desteği (X ̅: 9,72 ± 3,02) akran desteğinden (X ̅: 6,10 ± 2,87) daha 
yüksek bulunmuştur. 

Kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla fiziksel aktivitede aile ve akran desteğinde 
daha yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcıların fiziksel aktiviteye 
katılımda algıladıkları sosyal destek ile Sosyal görünüş kaygısı arasında negatif yönlü orta 
düzey ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak skolyozlu bireylerin sosyal görünüş kaygısında 
ailelerine ve akranlarına büyük sorumluluklar düştüğü, topluma entegre olmada ve sosyal 
görünüş kaygı düzeylerini azaltmada onları fiziksel aktiviteye teşvik etmenin anahtar bir rol 
üstlendiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Skolyoz, Fiziksel Aktivite, Kaygı, Sosyal Görünüş, Sosyal Destek.

ABSTRACT

The present study attempted to investigate social appearance anxiety and social support in 
physical activity participation among individuals with scoliosis. The sample consisted of 50 
patients with scoliosis (25 females, 25 males). We collected the data using the Social 
Appearance Anxiety Scale (SSAS) and Physical Activity Social Support Assessment Scale 
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(PASSAS). We performed a Mann-Whitney U test and calculated the Spearman-Brown 
correlation coefficient to analyze the data. The findings suggested that the participants had 
above-average social appearance anxiety (M: 63.30 ± 12.63). Moreover, they had higher 
perceived family support in physical activity participation (M: 9.72 ± 3.02) when compared to 
peer support (M: 6.10 ± 2.87).

Moreover, the females had higher mean scores in family and peer support than the males. In 
addition, we concluded a significant, negative, and moderate relationship between the 
perceived social support in physical activity participation and social appearance anxiety. 
Hence, we may assert that families and peers of individuals with scoliosis have a key role in 
reducing their social appearance anxiety to encourage them to participate in physical activities 
and promote their social integration.

Keywords: Scolıosıs , Physıcal Actıvıty, Anxıety, Socıal Appearance, Socıal Support.

GİRİŞ

Skolyoz ciddi bir omurga deformitesi olarak bilinmektedir. Bu deformite görünüş olarak 
omurganın sağa veya sola eğrilmesi olarak da bilinmektedir (Otman S. (2016). Omurgada 
meydana gelen deformite sonucu postür’de duruş ve görünüş gibi bozukluklar ortaya 
çıkmaktadır (Otman S. 2020).
Meydana gelen bozulmalar sonucu bireylerde görünüş kaygısını tetiklemektedir. 
(Doğan,2010). Kişilerin fiziksel görünüşlerinin, diğer  kişiler  tarafından  değerlendirildiğinde 
yaşadıkları  kaygı  ve  gerginlik  sosyal  görünüş  kaygısı  olarak  adlandırılmaktadır (Hart  ve 
diğ. 1989). Artan Skolyoz derecesinin ilerlememesi ve bozulan postürün tekrar eski hale 
gelmesini sağlamak için yeterli düzeyde fiziksel aktivitelerin yapılması gerekmektedir. 
Skolyoz gibi omurga hastalıklarının tedavisinde ve Skolyoz derecesinin ilerlememesinde 
fiziksel aktivitelerin büyük ve önemli bir yeri vardır. Bu  aktiviteler  bireyin  sağlıklı olma,  
bedensel  olarak  iyi  görünme,  özgüven  duygusunu artırma  gibi  ihtiyaçlarının 
karşılanmasında  önemli  rol  oynamaktadır.  Fiziksel  aktivite  ve  spor  etkinlikleri  içerisinde  
yer almak  birey  ile  toplum  arasındaki  iletişimin  güçlenmesine,  buna  paralel  olarak  
insanların sosyalleşmelerine  katkı  sağlamaktadır  (Ramazanoğlu  vd. görüş  alış, 2005).  Bu 
aktiviteler genel olarak verişi ile insanların bir araya gelmesine, yardımlaşma, ortak değerleri 
paylaşma gibi sosyal becerileri kazanmasına olanak sağlayan aktiviteler olarak 
değerlendirilmektedir. (Küçükibiş ve Eskiler, 2019). Bu dönemde bireylerin yaptıkları fiziksel 
aktivitelerin aile ve akran arasında desteklenmesi, yaşanılan sosyal kaygılarının minimum 
düzeye indirilmesinde en büyük etkendir (Salman, 2020).  

Genel olarak bakıldığında fiziksel aktiviteler sadece omurga rahatsızlıkları ile değil aslında 
birçok hastalıkla baş etmede ve en önemlisi hastalıkların önlenmesinde önemli bir yere 
sahiptir. Bu sebeple; araştırmamızın amacı; skolyozlu bireylerdeki sosyal görünüş kaygısının 
ve fiziksel aktivitelerdeki sosyal desteğin incelenmesidir.
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YÖNTEM

Araştırma Grubu
Araştırma grubu, Mersin İlinde ikamet eden 16-19 yaş arasında 25 erkek ve 25 kadın olmak 
üzere toplamda 50 skolyozlu bireyden oluşmaktadır. Katılımcılara araştırma konusunda ve
ölçekler hakkında bilgi verilerek, anketler gönüllü katılım esasına dayalı uygulanmıştır. 
Araştırmaya katılan skolyozlu bireylerin en çok tercih ettiği egzersiz türü pilates (n=25 
%50,0) olmakta ve ardından schroth ve yüzme gelmektedir (Tablo 1.).

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Bilgileri
Değişken n %

Cinsiyet
Kadın

Erkek

25

25

50

50

Egzersiz Türü

Schroth

Pilates

Yüzme

15

25

10

30,0

50,0

20,0

Veri Toplama Araçları

Araştırma verilerinin toplanmasında, demografik bilgi formu, Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği
ve Fiziksel Aktivitelerdeki Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda 
skolyozlu bireylerin cinsiyet ve yapmış oldukları egzersiz türünü öğrenmeye yönelik sorular 
bulunmaktadır. 
Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ): Hart ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen,
tek boyutlu, 16 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe uyarlama 
çalışması Doğan (2010) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin kullanım amacı, bireylerin sosyal 
görünüş kaygılarını ölçmektedir.  Ölçeğin puan hesaplaması şu şekildedir: SGKÖ’den alınan 
puan arttıkça, sosyal görünüş kaygısı da artmaktadır.  Ölçekten alınan yüksek puanlar görünüş 
kaygısının yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .93 
olarak bulunmuştur.  Test yarılama yoluyla elde edilen güvenirlik katsayısı ise .88’dir. 5’ li 
Likert tipinde  (1)  Hiç Uygun  Değil,  (5)  Tamamen  Uygun  şeklinde  bir  cevaplama  
anahtarına  sahiptir.  Ölçeğin 1.  Maddesi tersten kodlanmaktadır.  Tek boyutlu olarak sosyal  
görünüş  kaygısını  ölçen SGKÖ’ den  alınan  yüksek  puanlar  görünüş  kaygısının  yüksek  
olduğuna  işaret  etmektedir.

Fiziksel Aktivitelerdeki Sosyal Destek Ölçeği (FASDÖ): Farias Junior ve arkadaşları (2014) 
tarafından geliştirilen ve Küçükibiş ve Eskiler (2019) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan 
“Fiziksel Aktivitelerde Sosyal Destek Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek toplam 10 madde ve 4’lü 
derecelendirme şeklinde hazırlanmış ölçğein “ebeveyn desteği” ve “akran desteği” olmak 
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üzere 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Alt faktörlerden biri ebeveynlerin sporda sosyal desteğini, 
bir diğer alt faktör ise arkadaşların sporda sosyal desteğini yansıtmaktadır. Ölçeğin faktör 
yapısı, Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılarak 
(GFI= .96, AGFI= .94, CFI= .97, TLI= .96, NFI= .94 ve RMSEA= .05) test edilmiştir. 
Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık kat sayıları incelendiğinde ise tüm değerlerin %70’in 
üzerinde olduğu belirlenmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında yapılan istatistiksel analizler, SPSS 24 istatistik paket programı 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Skolyozlu bireylerin sosyal görünüş kaygısı ve fiziksel 
aktiviteye yönelik sosyal desteğin incelenmesi amacıyla betimsel istatistiklerle birlikte 
nonparametrik testlerden Mann-Whitney U Test ve Korelasyon Analizi uygulanmıştır. 
Yapılan istatistiksel analizler için anlamlılık düzeyi 0.05 olarak sadece korelasyon analizi için 
0.01 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Skolyozlu bireylerde sosyal görünüş kaygısı ve fiziksel aktiviteye yönelik sosyal desteğin 
incelenmesine ait bulgular aşağıda yer almaktadır. Araştırma bulgularına göre katılımcıları 
bakıldığında sosyal görünüş kaygısının ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir (X ̅: 63,30 
± 12,63). Ardından gelen fiziksel aktivitelerdeki sosyal desteğin alt boyutu olan aile desteği 
(X ̅: 9,72 ± 3,02) olup diğer bir alt boyut olan akran desteğinden (X ̅: 6,10 ± 2,87) daha 
yüksek bulunduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Bireylerin Ölçeklere İlişkin Ortalama Puanları
Ölçekler                X ̅ SS

Sosyal Görünüş Kaygısı 63,30 12,63

Fiziksel Aktivitelerdeki Aile 
Desteği 9,72 3,02

Fiziksel Aktivitelerdeki Akran 
Desteği 6,10 2,87

Tablo 3’e bakıldığında sosyal görünüş kaygı ölçeğinin kadın bireylerin sıra ortalamalarının 
erkek bireylerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmektedir (U=68,000; p<.0,05). 
Fiziksel aktivitelerdeki sosyal desteğin alt boyutu olan Ebeveyn Destek sıra ortalaması 
(U=255,500; p>.266) ve bir diğer alt boyut olan Akran Destek sıra ortalaması (U=245,500; 
p<0,05). Kadın bireylere kıyasla erkek bireylerin arasında anlamlı bir fark vardır.
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Tablo 3. Sosyal Görünüş Kaygısının ve Fiziksel Aktivitelerdeki Sosyal Desteğin 
Cinsiyete göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları

SGKÖ/FADÖ-Ö Cinsiyet n Ortalama 
Sıralar

Sıra       
Toplamı U P

Sosyal Görünüş 
Kaygısı

Kadın 25 35,28 ,882,00
68,000 ,001*

Erkek 25 15,72 ,393,00

Fiziksel 
Aktivitelerdeki 
Ebeveyn Destek

Kadın 25 27,78 ,694,50
255,500 ,266

Erkek 25 23,22 ,580,50

Fiziksel 
Aktivitelerdeki Akran 
Destek

Kadın 25 32,18 ,804,50
245,500 ,001*

Erkek 25 18,82 ,470,50

*P<0,05

Tablo 4’e bakıldığında fiziksel aktivitelerdeki ebeveyn desteği ve akran desteği arttıkça sosyal 
görünüş kaygısında orta negatif yönlü ilişki de azalma görülmektedir.

Tablo 4. Sosyal Görünüş Kaygısı ve Fiziksel Aktivitelerdeki Sosyal Destek Arasındaki 
İlişki

n:50 Sosyal Görünüş Kaygısı Fiziksel Aktivitelerde 
Ebeveyn Destek

Sosyal Görünüş Kaygısı
r

p

Fiziksel Aktivitelerde 
Ebeveyn Destek

r -,331*

p ,019*

Fiziksel Aktivitelerde Akran 
Destek

r -,379** ,690**

p ,007* ,000

*p<0,05 , **p<0,01

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Araştırma bulgularına göre katılımcıların ortalamanın üstünde sosyal görünüş kaygısına sahip 
olduğu (X ̅: 63,30 ± 12,63), fiziksel aktiviteye katılımda algıladıkları aile desteği (X ̅: 9,72 ± 
3,02) akran desteğinden (X ̅: 6,10 ± 2,87) daha yüksek bulunmuştur. Kadın katılımcıların 
erkek katılımcılara oranla fiziksel aktivitede aile ve akran desteğinde daha yüksek 
ortalamalara sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcıların fiziksel aktiviteye katılımda 
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algıladıkları sosyal destek ile Sosyal görünüş kaygısı arasında negatif yönlü orta düzey ilişki 
tespit edilmiştir. 

Atasoy (2020) tarafından yapılan çalışmada elit seviyede spor yapan engelli bireylerin sosyal 
görünüş kaygı düzeylerinin iyi seviyede olduğu ve elit seviyede spor yapan engelli kadın 
bireylerde sosyal görünüş kaygısının sıra ortalamalarının erkeklerden daha iyi olduğunu 
bildirmiştir. 

Araştırma bulgularınsa göre; sosyal görünüş kaygısının fiziksel aktivitelerdeki destek arasında 
anlamlı bir fark bulunmaktadır. Verilerin sonuçlarına göre sosyal görünüş kaygıları arttıkça 
fiziksel aktivitelerdeki ebeveyn ve akran desteği de bu doğrultuda artmaktadır. Yaşanan 
görünüş kaygılarının minimum düzeye indirilmesi için aile ve akran desteğinin de 
olabildiğince artması bireyi sosyo-psikolojik yönden olumlu etkilendiği görülmektedir.

Yapılan araştırma sonucunda sosyal görünüş kaygısının fiziksel aktivitelerdeki destek 
arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Verilerin sonuçlarına göre sosyal görünüş kaygıları 
arttıkça fiziksel aktivitelerdeki ebeveyn ve akran desteği de bu doğrultuda artmaktadır. 
Yaşanan görünüş kaygılarının minimum düzeye indirilmesi için aile ve akran desteğinin de 
olabildiğince artması bireyi sosyo-psikolojik yönden olumlu etkilendiği görülmektedir. Sonuç 
olarak skolyozlu bireylerin sosyal görünüş kaygısında ailelerine ve akranlarına büyük 
sorumluluklar düştüğü, topluma entegre olmada ve sosyal görünüş kaygı düzeylerini 
azaltmada onları fiziksel aktiviteye teşvik etmenin anahtar bir rol üstlendiği söylenebilir. 
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“MƏKTƏB YAŞLI UŞAQLARDA SUBYEKTİV  ZAMAN   HİSSİNIN YAŞ 
DİNAMİKASININ TƏDQİQİ. 

STUDY OF THE AGE DYNAMICS OF THE SUBJECTIVE SENSE OF TIME FOR 
SCHOOL-AGE CHILDREN

Ağayeva LÜ.

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti

Abstrakt .Tədqiqatımızın məqsədi   məktəb yaşlı uşaqlarda  qısa zaman intervallarını 
fərqləndirmək qabiliyyətinın  yaş dinamikasının   tədqiq edilməsi olmuşdur. Tədqiqatın 
nəticələri göstərmişdir ki, 6-17 yaşlı uşaqların 90%-dən çoxu 1-2 saniyəni ayırd edə bilir, 0,5 
sanıyəni  fərqləndirmə qabiliyyəti  51% uşaqda aşkar edilmişdir, 0,2  saniyəni isə yalnız iki 
nəfər ayırd edə bilmişdir. Cütdəki siqnalların uzunluğu  bərabər olduqda siqnal uzun olduqca 
doğru cavabların sayı azalmışdır, cütdəki siqnalların uzunluğu müxtəlif olduqda isə cütdəki 
ikinci  siqnal birincidən  uzun olduqca  doğru cavabların sayı artmışdır. Əksinə daha uzun 
siqnal birinci təklif olunduqda isə doğru cavabların  sayı azalmışdır, belə ki, birinci siqnal 
subyektiv olaraq qısaldılmış, daha uzun siqnal cütdə ikinci təklif olunduqda isə doğru 
cavabların sayi  artmışdır. Tədqiqatın nəticələrini təhlil edərək belə demək olar ki, kiçik və
orta məktəb yaşlı uşaqlarda qısamüddətli yaddaşın mexanizmlərinin təkmilləşməsinin başa 
catmamaması ilə bağlı olaraq qısa zaman kəsiklərini ayird etmə qabiliyyəti tam inkişaf 
etməmiş olur.  Yuxarı məktəb yaşlı uşaqlarda isə zaman kəsiklərinin qiymətləndirilməsi   
daha davamlı olması və daha az variabelliyi ilə fərqlənir, bu yaşda məktəblilər  bir  neçə
saniyə ilə fərqlənən siqnalları daha obyektiv qiymətləndirə bilirlər.                        
Açar sözlər: subyektiv  zaman hissi, zaman kəsiklərinin qiymətləndirilməsi,məktəb yaşlı 
uşaqlar, zaman intervalları,fəaliyyətin zaman parametrləri, yaş dinamikası

Giriş. Zaman intervallarının ayırd edilməsi və qiymətləndirilməsi canlı sistemlərin ətraf 
mühitdə orientasiyasını və davranışının adekvat modelinin qurulmasını şərtləndirən əsas 
xarakteristikalarından biridir (1).   İnsanda ayrıca zaman analizatoru yoxdur və zamanın dərk
edilməsi yalnız konkret sensor sistemlərin fəaliyyəti ilə deyil, beynin bütöv bir tam kimi 
inkişaf səviyyəsi ilə bağlıdır. Beynin müxtəlif şöbələrinin quruluş-funksional təşkilatı  
müxtəlif yaşlarda zamanın dərk edilməsinin spesifikasını   şərtləndirir.  Yaşla bağlı uşaqlarda 
zaman kəsiklərinin qiymətləndirilməsi qabiliyyəti formalaşır və inkişaf edir. Uşaqlar 1 san.-
dən 10 saniyəyə qədər zaman kəsiklərini  qiymətləndirə bilirlər. Bu qiymətləndirmələr
davamsızlığı, yüksək variabelliyi ilə fərqlənsələr də , uşaqların bir neçə saniyə ilə fərqlənən
siqnalları qiymətləndirmə qabiliyyətinin olduğunu göstərir (3). Uşaqların fəaliyyəti təşkil 
olunarkən onların funksional və psixi xüsusiyyətləri , xüsusən də fəaliyyətin zaman 
parametrləri,gün rejiminin təşkili, məşğələlərin müddəti, təlim prosesində stimulların təklif 
olunma ardıcıllığı mütləq  nəzərə alınmalıdır (2).

Tədqiqatıın məqsədi və gedişi.Tədqiqatın məqsədi məktəb yaşlı uşaqlarda zaman kəsiklərini 
fərqləndirmə qabiliyyətinin hüdudları və bu xüsusiyyətin yaşla bağlı olaraq necə
dəyişilməsinin öyrənilməsidir. Bu məqsədlə   müxtəlif yaş qruplarına aid olan  məktəb yaşlı 
uşaqlarda  qısa zaman intervallarını fərqləndirmək qabiliyyəti tədqiq edilmiş və müqayisəli 
təhlil  edilmişdir. Məktəb yaşlı uşaqlar arasında uç yaş qrupuna :kiçik məktəb  yaşlı (7-8 yaş) ; 
orta   məktəb yaşlı (10-15 yaş); yuxarı məktəb yaşlı (16-17 yaş) qrupa aid olan məktəblilər
tədqiqata cəlb olunmuşlar. Tədqiq olunanlara üç mərhələdə tapşırıqlar təklif olunmuşdur. 
Birinci tapşırıqda  1,0:1,0; 1,0:2,0; 2,0:1,0; 2,0:2,0 siqnal cütləri   təsadüfi ardıcıllıqla tədqiq
olunanlara təklif olunmuşdur.  Tədqiq olunanlar  iknici siqnala qulaq asıb,onu birinci siqnala 
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nəzərən  “daha uzun“, “daha qısa“  və ya ”bərabərdir” kimi qiymətləndirmişlər. Cavabların 
75% doğru olduqda 5 dəqiqəlik fasilədən sonra ikinci tapşırıq təklif olunur. Bu tapşırıqda 
tədqiq olunanlar  təsadüfi ardıcıllıqda     1,0:1,0; 1,0:1,5; 1,5:1,0; 1,5:1,5 san. uzunluğunda 
olan siqnal cütləri təklif olunmuşdur. Cavabların 75% doğru olduqda tədqiq olunana üçüncü 
tapşırıq təklif olunur. Bu tapşırıqda məktəblilərə 1,0:1,0; 1,0:1,2; 1,2:1,0; 1,2:1,2 san. 
uzunluğundakı siqnallar cütü təklif olunmuşdur. Aparılan tədqiqatlardan aydin oldu ki, 7-8
yaşlıların qrupuna aid olan məktəblilərdən yalnız 35% ,orta məktəb yaşlı uşaqlardan (10-15
yaş)  70%  birinci tapşırığı yerinə yetirə bilmişdir,tədqiqata cəlb olunan yuxarı məktəb
yaşlıların isə 80% birinci tapşırığı  müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib ikinci tapşırıqda iştirak 
etmişlər. Birinci tapşırıqda  təsadüfi ardıcıllıqda təklif olunan 1,0:1,0; 1,0:2,0; 2,0:1,0; 2,0:2,0 
siqnal cutlərinin müxtəlif  yaş qrupuna aid olan məktəblilər tərəfindən qiymətləndirilməsindən
alınan nəticələrin təhlili göstərdi ki, yaş artdıqca kiçik zaman kəsiklərinin ayird edilməsi
qabiliyyəti inkişaf edir. Birinci tapşırıq üzrə nəticələr şəkil 1 də ifadə olunmuşdur. Alınmış 
nəticələrin təhlili göstərir ki, cutdəki siqnalların uzunluğu bərabər olduqda siqnal uzun 
olduqca doğru cavabların ehtimalı azalır. Bu tendensiya butun yaş qruplarında özünü göstərir. 
Siqnalların uzunluğu 1,0:1,0 olduqda doğru cavabın ehtimalı  kiçik məktəb yaşlılarda 0,60 –
dırsa, 2,0:2,0 olduqda  0,40 –a enir, orta məktəb yaşlılarda uyğun olaraq 0,81 dən 0,63, yuxarı 
məktəb yaşlılarda isə uyğun olaraq 0,91 –dən 0,76 –ya enir.

Şəkil 1. Müxtəlif məktəb yaş qruplarında birinci tapşırığı yerinə yetirənlərin  müqayisəsi.

Cutdəki siqnalların uzunluğu müxtəlif olduqda isə cutdəki ikinci siqnalın uzunluğu birincidən
uzun olduqca  doğru cavabların ehtimalı artır, əksinə cutdəki daha uzun siqnal birinci təklif 
edildikdə doğru cavabların ehtimalı azalır. Kiçik məktəb yaşlılarda 1,0:2,0 cutu təklif 
olunduqda doğru cavabların ehtimalı 0,64- dirsə,  cutdəki siqnalların ardıcıllığını dəyişdikdə,
2,0:1,0  siqnallar cutu təklif olunduqda  bu göstərici 0,39 enir., bu cutun “bərabərdir” kimi  
səhv qiymətləndirilməsi  cavablarının ehtimalı isə artır. Doğru cavabların ehtimalının 
artmasına baxmayaraq  bu tendensiya digər yaş qruplarından olan məktəblilərin nəticələrində
də özünü göstərir. Orta məktəb yaşlılarda  bu nisbət uyğun olaraq  (1,0:2,0)  0,81- dən 0,60 
(2,0:1,0)  enir, yuxarı  məktəb  yaşlılarda  isə 0,90 –dan (1,0:2,0)  0,75-ə (2,0:1,0) enir. 
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Beləliklə, zaman kəsiklərinin qiymətləndirilməsində təklif olunan siqnalların ardıcıllığı 
mühüm rol oynayir.

İkinci tapşırığın yerinə yrtirilməsində kiçik məktəb yaşlılardan cəmi 15 nəfər iştirak etmişdir 
və onlardan heç biri bu tapşırığı , yəni 0,5 saniyəni ayırd edə bilməmişlər, onlara təklif olunan 
1,0:1,5 və 1,5:1,0 cutlərindəki siqnalları bərabərdir kimi qiymətləndirmişlər.Orta məktəb yaşlı 
uşaqlar da ikinci tapşırığın öhdəsindən tam gələ bilməmişlər, bu tapşırığı məktəblilərin 70% 
yerinə yetirmişlər, yəni 0,5 saniyəni ayırd edə bilmişlər.

Kiçik zaman kəsiklərinin cütlərdə qiymətləndirilməsi çox mürəkkəb bir psixi prosesdir. 
Tədqiq olunan  cütdəki birinci siqnalı dinləyib,onu yadda saxlamalı, sonra ikinci siqnalı 
dinləyib, onu birinci siqnalla müqayisə etməlidir (4).  Bu proseslərdən hər biri 
qiymətləndirilmədə iştirak edir. Birnci siqnalın yaddaşda saxlanması xüsusilə mühümdür. 
Belə ki,ikinci siqnal qiymətləndirilərkən birinci siqnalın obrazı  yaddaşdan silinir. Müxtəlif 
yaş qruplarından olan  məktəblilərin   nəticələrinin təhlili göstərir ki, əgər cürdəki siqnalların 
uzunluğu eynidirsə, xüsusilə də siqnalların uzunluğu qısadırsa (1,0 və ya 1,5 san.) onlar  
əsasən “bərabərdir” kimi qiymətləndirilirlər. Yaş artdıqca doğru cavabların ehtimalı artsa da 
bu tendensiya bütün yaş qruplarında saxlanır. Cütdəki siqnalın uzunluğu artdıqda isə (2,0 san) 
doğru cavabların ehtimalı butun yaş qruplarında enir, bu hal “ikinci siqnal birincidən
uzundur” kimi səhv qiymətləndirilir.(Şəkil 2) .

Şəkil 2. Cütdəki siqnalların uzunluğu  artdıqca tapşırığı düzgün yerinə yetirmə ehtimalının 
ifadəsi.

Bu onu göstərir ki, ikinci siqnal səsləndiyi müddətdə birinci siqnalın obrazı yaddaşdan 
silinir,xüsusən də ikinci siqnalın uzunluğu çox olduqca birinci siqnal yaddaşdan daha çox 
silinir. Qeyd etmək lazımdır ki, cütdəki siqnalların uzunluğu bərabər olduqda birinci siqnalın 
obrazı  yuxarı məktəb yaşlı uşaqlarda digər iki yaş qrupundan olan məktəblilərə nisbətən
yaddaşda daha  möhkəm saxlanır, .  Birinci siqnalın yaddaşdan silinməsi, onun uzunluğunun 
subyektiv olaraq qısaldılması uşaqlarda qısamüddətli  yaddaş ilə bağlıdır, yuxarı məktəb yaşlı 
uşaqlarda qısamüddətli  yaddaşın inkişafı daha yuksək olduğu üçün  birinci siqnalın subyektiv 
olaraq qısaldılması   və səhv cavabların ehtimalı daha aşağıdır.
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Cutdəki siqnalların uzunluğu müxtəlif olduqda, cutdəki siqnalların təkcə uzunluğu deyil, 
siqnalların ardıcıllığı da mühüm rol oynayır.Belə ki, daha uzun siqnal cutdə ikinci təklif 
olunduqda doğru cavabların ehtimalı artmışdır,  Bu halda birinci , daha  qısa olan siqnal 
yaddaşdan silinmiş və beləliklə obyektiv daha qısa olan siqnal subyektiv olaraq daha da 
qısaldılmışdır. 7-8 yaşlıların qrupunda uşaqlar  1,0:1,5  cütündəki ikinci siqnalı daha uzun 
siqnal kimi 65% halda düzgün qiymətləndirmişlərsə,  1,0:2,0   cutundəki ikinci siqnalı 89% 
halda  düzgün qiymətlənditmişlər. Daha uzun siqnal birinci təklif olunduqda isə birinci 
siqnalın uzunluğu yaddan çıxır, subyektiv olaraq  qısaldılaraq ikinci siqnalla bərabərləşdirilir.
Cütdəki siqnalların uzunluğu arasındakı fərq kiçik olduqca  onların bərabərləşdirilməsi
ehtimalı da artır. Belə ki, 7-8 yaşlılar arasında 1,5:1,0 cütünün  “ bərabərdir”  kimi 
qiymətləndirilməsi 86% təşkil etmişdir. 10-15 yaşlıların qrupunda isə 1,0:1,5 cütü 79% halda 
düzgün qiymətləndirmişlərsə , 1,0:2,0  cütündəki ikinci siqnalı 94% halda düzgün 
qiymətləndirmişlər. Cutdəki daha uzun siqnal birinci təklif olunduğu halda isə 1,5:1,0
cütünü 65% halda , 2,0:1,0 cutunu isə 47% halda  “bərabərdir” kimi qiymətəndirmişlər.

Yuxarı məktəb yaşlı uşaqlarda da kiçik və orta məktəb yaşlı uşaqlardan fərqli olsa da, bu
tendensiya davam edir, onlarda da daha uzun siqnal cütdə ikinci təklif olunduqda  doğru 
cavabların ehtimalı artmışdır.   16-17 yaşlı  uşaqlar 1,0-1,5 cütündəki ikinci siqnalı daha uzun 
siqnal kimi uşaqların 83 %  düzgün qiymətləndirmişlərsə, 1,0-2,0 cütündəki ikinci siqnalı 
uşaqların 97 %   düzgün qiymətləndirmişlər. Cütdəki uzun siqnal birinci təklif olunduqda isə
cütdəki siqnalların uzunluğu arasındakı fərq kiçik oduqca onların bərabərləşdirilməsi ehtimalı 
artmışdir. 1,5:1,0 cütünün bərabərdir kimi qiymətləndirilməsi ehtimalı yuxarı  məktəb yaşlı 
uşaqlarda 67 % bərabər olmuşdur,  2,0:1,0  cütünün “bərabərdir” kimi qiymətləndirənlərin
sayı isə daha az olmuşdur, 17 % təşkil etmişdir. Beləliklə qeyd edildiyi kimi ardıcıllıq effekti   
zamanın dərk edilməsi üçün   xarakterikdir.

                                                                      Nəticələr. 

1.Məktəb yaşlı uşaqlarda qısa zaman kəsiklərini ayırd etmək  qabiliyyəti yaş artdıqca artır, 
yuxarı məktəb yaşlı uşaqların daka kiçik zaman kəsiyini qiymətləndirmək qabiliyyəti daha 
yüksəkdir.

2.Cütlərdə təklif olunan zaman kəsiklərinin ayırd edilməsində cütdəki siqnalların ardıcıllığı da 
mühüm rol oynayır. Siqnalların uzunluğu   bərabər olduqda siqnal uzun olduqca doğru 
cavabların ehtimalı azalmışdır. Cütdəki birinci siqnal subyektiv olaraq qısaldılır, daha uzun 
siqnal cütdə ikinci təklif olunursa doğru cavabların sayi  artır.

Yekun. Aparılan tədqiqatların nəticələrinin yekunlaşdıraraq demək olar ki, yaş artdıqca 
məktəblilərin qısa zaman kəsiklərini ayırd etmə qabiliyyəti də inkişaf edir. Bu,  uşaqlarda 
qısamüddətli yaddaşın inkişafının yaş dinamikası ilə bağlıdır. Kiçik və orta yaşlı 
məktəblilərdə qisamüddətli yaddaşın mexanizmlərinin təkmilləşməsinin başa çatmaması ilə
bağlı olaraq  kiçik məktəb yaşlı uşaqlarda  0,5 saniyəni , orta məktəb yaşlı uşaqlarda  isə 0,2
saniyəni ayırd etmək qabiliyyəti inkişaf  etməmişdir. Beləliklə, 16-17  yaşlı uşaqların  90%-
dən çoxu 1-2 saniyəni ayırd edə bilir, 0,5 san. fərqləndirmə qabiliyyəti isə qısamüddətli 
yaddaşın mexanizmlərinin  daha da təkmilləşməsi hesabina yüksəlmiş,demək olar ki, yetkin 
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insanlarda olan qiymətə yaxınlaşmışdır. Zaman kəsiklərinin ayırd edilməsində cütdəki
siqnalların ardıcıllığı da mühüm rol oynayır, birinci siqnal subyektiv olaraq qısaldılır.  
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Study of the age dynamics of the subjective sense of time for school-age children

Agayeva L.U.

Azerbaijan State Pedagogical University

Keywords: subjective sense of time, time intervals, school-age children, time parameters of 
the activity, age dynamics

Distinguishing and estimating time intervals is one of the main characteristics that 
determine the orientation of living systems in the environment and the construction of an 
adequate model of behavior. Humans do not have a separate time analyzer, and the perception 
of time depends not only on the activity of specific sensory systems but also on the level of 
development of the brain as a whole. The structural and functional organization of different 
parts of the brain determines the specificity of the perception of time at different ages.

Age-related children develop the ability to assess time cuts. Children can estimate time 
intervals from 1 second to 10 seconds. Although these assessments are characterized by 
instability and high variability, they show that children can evaluate signals that differ by a 
few seconds. When organizing children's activities, their functional and psychical
characteristics, in particular, the , the organization of the daily routine, the duration of classes, 
the sequence of stimuli offered in the learning process must be taken into account.

The purpose of this investigation was to study the age dynamics of the ability to 
distinguish short time intervals in school-age children.

The study involved schoolchildren aged 6-9, 10-15, and 16-17. The participants were 
offered tasks in three stages. In the first task, 1.0:1.0; 1.0:2.0; 2.0:1.0; 2.0:2.0 signal pairs 
were offered in the random sequence. The subjects listened to the second signal and rated it as 
"longer", "shorter" or "equal" than the first signal. In the second task, the studied subjects 
were randomly assigned 1.0:1.0; 1.0:1.5; 1.5:1.0; 1.5:1.5 second signal pairs, and in the third 
task 1,0:1,0; 1,0:1,2; 1,2:1,0; 1,2:1,2 a pair of signals was suggested.

The results of the study showed that more than 90% of children aged 6-17 years can 
distinguish 1-2 seconds, the ability to distinguish 0.5 seconds was found in 51% of children, 
and only two people could distinguish 0.2 seconds. 
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When the lengths of the signals in the pair are equal and the signal is quite long, the 
number of correct answers decreases, while when the lengths of the signals in the pair are 
different and the second signal in the pair is longer than the first, the number of correct 
answers increases. Conversely, when a longer signal was first offered, the number of correct 
answers decreased, as the first signal was subjectively shortened, and the number of correct 
answers increased when a longer signal was offered in pairs in the second.

Analyzing the results of the study, it can be concluded that in young and middle school 
children, the ability to distinguish short time intervals is not fully developed due to incomplete 
improvement in the mechanisms of short-term memory. In high school-age children, the 
assessment of time intervals is more consistent and less variable, at which age students can
more objectively assess signals that differ by a few seconds.
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PSİXO-FİZİOLOJİ AMİLLƏRİN SADƏ SENSOMOTOR REAKSİYA VAXTINA 
TƏSİRİNİN TƏDQİQİ

SIMPLE SENSORIMOTOR REACTION TIME AND EFFECTS OF PSYCHO-
PHYSIOLOGICAL FACTORS ON IT.

Ağayeva L.Ü

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti

Abstrakt. Təqdim etdiyimiz bu tədqiqat işinin  əsas məqsədi sadə sensomotor reaksiya  
vaxtının yaşdan , cinsdən,emosional gərginlikdən və məktəblilərin dərs müvəffəqiyyətindən
asılı olaraq necə dəyişdiyini tədqiq etməkdir.Tədqiqatımızın nəticələri müxtəlif yaş 
qruplarından olan uşaqlarda  sensomotor reaksiyanın vaxtının fərqli olduğunu göstərmişdir.
Nəticələr göstərdi ki, sadə sensomotor reaksiya müddəti yaşla tərs mütənasib əlaqədədir. Bu 
asılılıq  kiçik yaşlı  uşaqlarda özünü daha çox biruzə verir.  14-15 yaş qrupunda bu göstərici  
yetkin insanlardakı göstəricinin qiymətinə yaxınlaşır. . Eləcə də sağ və sol əl üçün sadə
sensomotor reaksiya tədqiq edilmiş və nəticələr sağ və sol əlin reaksiya vaxtında böyük fərqin 
olduğunu göstərmişdir. Müxtəlif yaş qruplarından  olan oğlan və qızların hərəki  
reaksiyalarının   müqayisəli təhlili isə göstərmişdir  ki, hərəki reaksiya  vaxtı əhəmiyyətli 
dərəcədə gender fərqlərinə malik deyıldir. Oğlanların hərəki  reaksiya vaxtı qızlarla 
müqayisədə bir qədər aşağı olmuşdur.           7-8 yaşlı uşaqlarda hərəki  reaksiya vaxtının 
variabelliyi daha yüksəkdir.Tədqiqat işində emosional gərginliyin sadə sensomotor 
reaksiyanın vaxtına  təsiri də araşdırılmışdır. Alınmış nəticələr  imtahan stresi nəticəsində
şagirdlərin orta reaksiya müddətinin artdığını göstərmişdir. Emosional gərginlik artdıqca, 
hərəkət reaksiyasının latent  dövrü və onun variabelliyi artmışdır. Bu araşdırmada biz hərəki
reaksiyanın vaxtı ilə dərs müvəffəqiyyəti arasındakı asılılığı da tədqiq etmişik (yüksək , orta 
və aşağı  dərs müvəffəqiyyəti olanlar). Nəticələrə görə, dərs müvəffəqiyyətləri müxtəlif olan 
şagirdlərin hərəki  reaksiya  vaxtları arasında çox böyük fərq aşkar edilməmışdir. Bu fərq
əsasən  yüksək nəticə göstərən şagirdlərlə bağlıdir.  Digər iki qrupdan olan şagirdlər arasında 
əhəmiyyətli  fərq olmamışdır.  Qetd etmək lazımdır ki, dərs prosesi zamanı diqqətin 
konsentrasiyası yaxşılaşır , diqqət isə hərəki  reaksiyanın vaxtını müəyyən edən  edən əsas 
psixo-fizioloji amillərdən biridir.  

Açar sözlər:sadə sensamotor reaksiya vaxtı,məktəb yaşlı  uşaqlar,qizlarda və oölanlarda 
hərəki reaksiya vaxtı, emosional gərginlik, imtahan stresi, dərs müvəffəqiyyəti

Təqdim etdiyimiz bu tədqiqat işinin  əsas məqsədi sadə sensomotor reaksiya  vaxtının yaşdan 
, cinsdən,emosional gərginlikdən və məktəblilərin dərs müvəffəqiyyətindən asılı olaraq necə
dəyişdiyini tədqiq etməkdir

Giriş. Məlumdur ki, zaman hər hansı fiziki və psixofizioloji proseslərin əsas amillərindən
biridir, eləcə də onu  real subyektiv ekzogen və endogen ritmik proseslərin əksi kimi də qəbul
etmək olar.Zamanın subyektiv mahiyyətinin obrazını anlamaq üçün zamanla bağlı psixo-
fizioloji proseslərin xüsusiyyətlərini  aydınlaşdırmaq lazımdır . Zamanın mühüm 
parametrləridən biri də sensomotor reaksiyanın vaxtıdır (1). Reaksiya vaxtı tədqiq olunan 
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reaksiyanın əsasında duran funksional sistemin oyanıqlığının ən sadə və eyni zamanda ən
dəqiq göstəricisidir.Reaksiya vaxtı qlobal göstərici olub bütün səviyyələrdə -periferik,qalxan 
sinir yollarında, ali  sinir mərkəzlərində, enən yollarda ,effektorlarda əmələ gələn çoxsaylı 
ləngimələrin cəmindən ibarətdir.Subyektə münasibətdə reaksiya vaxtının asılı olduğu 
faktorları iki qrupa ayırmaq olar: xarici (stimulun zaman və fəza xarakteristikaları, 
intensivliyi,modallığı) və daxili faktorlar (subyektin fizioloji və psixi xüsusiyyətləri) (2).Buna 
görə də reaksiya vaxtı çox dəyişkən göstəricidir və bir sıra psixofizioloji amillərin təsirindən
asılıdır.Təqdim olunan bu tədqiqat işinin əsas məqsədi müxtəlif yaş qrupundan olanlarda 
reaksiya vaxtını oyrənərək reaksiya vaxtının yaş dinamikasını araşdırmaq və eləcə də reaksiya 
vaxtına cinsin,dərs müvəffəqiyyətinin və emosional gərginliyin təsirini öyrənməkdir.

Tədqiqat işinin gedişi. Sadə sensomator reaksiya vaxtı kompyüter metodikası ilə səs
siqnalına qarşı müəyyən edilmişdir.Tədqiq olunanlar səs siqnalından dərhal sonra 
kompyüterdə uyğun düyməni basmaqla siqnala reaksiya göstərirdi. Reaksiya vaxtı siqnal səsi 
ilə düymənin basıldığı an arasındakı vaxt olaraq    avtomatik kompyüterdə qeyd olunurdu.Sağ 
və sol əl üçün reaksiya vaxtı ayrılıqda qeyd olunmuşdur (3).

Reaksiya vaxtının tədqiqi üçün 4 yaş qrupu üzrə: I qrup (7-8 yaşlılar) 25 oğlan və 28 qız ( 
cəmi 53 nəfər); II qrup (11-12 yaşlılar)23 oğlan və 25 qız ( cəmi 48 nəfər); III qrup(14-15
yaşlılar) 23 oğlan və 26 qız (cəmi 49 nəfər)  və IV qrup( 18-25 yaşlılar) 21 qız və 24
oğlan(cəmi 45nəfər )  olmaqla respondentlər seçilmişdir.

Müxtılif yaş qruplarından olanların reaksiya vaxtlarının tədqiqi  göstərdi ki, müxtəlif yaş 
qruplarlarında reaksiya vaxtının qiyməti müxtılif olmuşdur: I qrupda (7-8 yaş)- 393,7 ms.;II
qrupda(11-12 yaş)-218,4 ms.;III qrupda (14-15yaş)-168,5 ms.;IV qrupda (18-25 yaş)-157,3
ms. olmuşdur.Nəticələr şəkil 1 də əyani ifadə olunmuşdur. 

Şəkil 1.Sadə sensomator reaksiya vaxtının yaşdan asılılığı.

Şəkildən göründüyü kimi sadə sensomator reaksiya vaxtı yaşla bağlı olaraq dəyişir. Aydın 
oldu ki, sadə sensomotor reaksiya müddəti yaşla tərs mütənasib əlaqədədir. Şəkildən də
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göründüyü kimi yaş ardıqca sensomator reaksiyanım vaxtı azalır.Bu asılılıq  kiçik yaşlı  
uşaqlarda özünü daha çox biruzə verir. 14-15 yaş qrupunda bu göstərici yetkin qrupun ( 18-
25 yaş) göstərdiyi qiymətə yaxınlaşır. Yuxarıda  qeyd etdiyimiz kimi hərəki reaksiyanın sürəti 
əzələ sisteminin və mərkəzi sinir sisteminin funksional vəziyyətindən asılıdır və hər iki 
prosesin inkişafı reaksiya vaxtının azalmasına gətirib çıxarır.  

Yaş artdıqca reaksiya vaxtının təkcə mütləq qiyməti deyil,həm də variabelliyi azalır.Bu isə
yaş ardıqca diqqətin yüksəlməsi ilə izah olunur. Diqqət hərəki aktın həyata keşməsinə
cavabdeh olan strukturların aktivləşməsini təmin edir. Daha kiçik yaş qruplarından olan 
uşaqlarda diqqətin yayılması, verilən təlimatların unudulması halları baş verir.Bu da reaksiya 
vaxtının kəskin artmasına səbəb olmuşdur, bir uşağın maksimal və minimal göstəriciləri çox
müxtəlif olmuşdur. Reaksiya vaxtının orta qiymətindən  başqa fərdi qiymətlərin 
paylanmasının xarakteri də informativ göstəricidir.

Biz eləcə də sağ və sol əl üçün sadə sensomator reaksiya vaxtını ayrılıqda  tədqiq etmişik və
nəticələr sağ və sol əlin reaksiya vaxtında böyük fərqin olmadığını göstərmişdir.18-25 yaş 
qrupundan olanların sağ və sol əlləri ilə göstərdikləri reaksiya vaxtını nəzərdən keçirsək bunu 
aydın görmək olar.Bu qrupdan olan 21 qadından 10 sağ əl ilə , 11 isə sol əl ilə daha tez 
reaksiya göstərmişlər.Tədqiq olunan 24 oğlandan 10 sol , 14 isə sağ əl ilə daha tez reaksiya  
göstərmişlər.Tədqiqatın nəticələri şəkil 2 də əyani olaraq ifadə olunmuşdur.

Şəkil 2. Müxtəlif yaş qruplarında sağ və sol əl üçün reaksiya vaxtının ifadəsi.

Şəkil 3 –də müxtəlif yaş qrupları üzrə qızlar və oğlanların reaksiya vaxtlarının (hər iki əl
üçün orta qiymətlə) müqayisəsi ifadə olunmuşdur. Şəkildən göründüyü kimi reaksiya vaxtı 
gender fərqlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı deyil. Oğlanların hərəki  reaksiya vaxtı qızlarla 
müqayisədə bir qədər aşağı olmuşdur. Bu fərq bütün qruplarda müşahidə olunmuşdur və yaş 
artdıqca bu fərq daha çox izlənilmişdir (III qrup). 
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Şəkil3. Müxtəlif yaş qruplarında qızlar və oğlanların reaksiya vaxtının  müqayisəsi.

Bu tədqiqat işində emosional gərginliyin reaksiya vaxtına təsiri də tədqiq 
edilmişdir.Tədqiqat üçün 14-15 yaşında 50 məktəbli cəlb edilmişdi. Emosional gərginlik amili 
kimi imtahan stresi seçilmişdir. Nəticələr göstərdi ki, stresin təsirindən şagirdlərin reaksia 
vaxtının orta göstəricisinin qiyməti artmışdır. İmtahan stresi olmadığı halda bu qrupda 
reaksiya vaxtı165,8 ms. , imtahandan əvvəl isə 197,6 ms. olmuşdur.Emosional gərginlik 
reaksiya vaxtının latent dövrünü uzatmış və variabelliyi artırmışdır.Tədqiqatın nəticəsi şəkil 4 
də ifadə olunmuşdur. Emosional gərginliyin təsirindən reaksiya vaxtının artmasının əsas 
səbəblərindən biri  usaqların fikrinin yayınmasıdır.Ədəbiyyat mənbələrində diqqətin 
konsentasiyasının  reaksiya vaxtının müəyyənləşməsində mühüm rol oynadığı haqda 
məlumatlar vardır.
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Şəkil 4. Emosional gərginlik şəraitində( ağ dairələr)  və normal şəraitdə (qara dairələr) 
reaksiya vaxtının variasiyaları

Təqdim etdiyimiz bu tədqiqat işində reaksiya vaxtı ilə şagirdlərin dərs müvəffəqiyyəti
arasındakı korrelyasiya da tədqiq edilmişdir.Tədqiqata 40 şagird cəlb edilmişdi, şagirdlər dərs
müvəffəqiyyətinə görə üç qrupa  ayırd edilmişdi: dərs müvəffəqiyyəti yüksək , orta və aşağı 
olanlar.Alınmış nəticələrin təhlili göstərdi ki,müxtəlif qruplardan olan şagirdlərin reaksiya 
vaxtları  arasında o qədər də böyük fərq izlənmir.Nəzərə çarpacaq fərq yüksək dərs 
müvəffəqiyyəti olan şagirdlərlə digər qruplar arasında qeyd olunmuşdur. Nəticələr şəkil 5 də
ifadə olunmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, diqqət reaksiya vaxtına təsir edən ən əsas psixo-
fizioloji faktorlardan biridir. Təlim prosesində diqqət inkişaf edir,diqqətin konsentrasiyası 
artır,bu da öz növbəsində dərs müvəffəqiyyəti müxtəlif olan  qruplarda reaksiya vaxtının 
qiymətinə təsir edir.

Şəkil 5.Dərs müvəffəqiyyəti müxtəlif olan şagirdlərin reaksiya vaxtı.

Apardığımız tədqiqatın nəticələrıni yekunlaşdıraraq demək olar ki,sadə sensomator reaksiya 
vaxtı insanın yaşından asılıdır. Mərkəzi və periferik mexanizmlərin yaşla bağlı inkişafı hərəki
aktın da təkmilləşməsinə və beləliklə da reaksiya vaxtının azalmasına təsir edir

Alınmış nəticələr:

1. Müxtəlif yaş qruplarından olan uşaqlarda  sensomotor reaksiyanın vaxtı fərqlidir.Sadə
sensomotor reaksiya müddəti yaşla tərs mütənasib əlaqədədir. Bu asılılıq  kiçik yaşlı  
uşaqlarda özünü daha çox biruzə verir.  14-15 yaş qrupunda bu göstərici  yetkin 
insanlardakı göstəricinin qiymətinə yaxınlaşır.

2. Sağ və sol əlin  üçün sadə sensomotor reaksiya  vaxtında böyük fərq yoxdur..
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3.Hərəki  reaksiya  vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə gender fərqlərinə malik deyıldir. Oğlanların 
hərəki  reaksiya vaxtı qızlarla müqayisədə bir qədər aşağıdır. Bu fərq bütün qruplarda 
müşahidə olunur və yaş artdıqca  bu fərq daha şox izlənilir.

4. Emosional gərginlik şəraitində reaksiya müddəti artır. Emosional gərginlik artdıqca, 
hərəkət reaksiyasının  variabelliyi də artmışdır..

5. Dərs müvəffəqiyyətləri müxtəlif olan şagirdlərin hərəki  reaksiya  vaxtları arasında çox 
böyük fərq izlənmir. Bu fərq əsasən  yüksək nəticə göstərən şagirdlərlə bağlıdir.  Digər iki 
qrupdan olan şagirdlər arasında əhəmiyyətli  fərq olmamışdır.

Yekun.Tədqiqatımızın nəticələrini yekunlaşdıraraq demək olar ki, müxtəlif yaş qruplarından 
olan uşaqlarda  sensomotor reaksiyanın vaxtının fərqlidir. Nəticələr göstərdi ki, sadə
sensomotor reaksiya müddəti yaşla tərs mütənasib əlaqədədir. Bu asılılıq  kiçik yaşlı  
uşaqlarda özünü daha çox biruzə verir.  14-15 yaş qrupunda bu göstərici  yetkin insanlardakı 
göstəricinin qiymətinə yaxınlaşır. Məlumdur ki, hərəki reaksiyanın sürəti əzələ sisteminin və
mərkəzi sinir sisteminin funksional vəziyyətindən asılıdır və hər iki prosesin inkişafı reaksiya 
vaxtının azalmasına gətirib çıxarır. Sağ və sol əl üçün sadə sensomotor reaksiya vaxtının 
tədqiqi sağ və sol əlin reaksiya vaxtında böyük fərqin olmadığını göstərmişdir. Müxtəlif yaş 
qruplarından  olan oğlan və qızların hərəki  reaksiyalarının   müqayisəli təhlili isə
göstərmişdir  ki, hərəki  reaksiya  vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə gender fərqlərinə malik
deyıldir. Oğlanların hərəki  reaksiya vaxtı qızlarla müqayisədə bir qədər aşağı olmuşdur. Bu 
fərq bütün qruplarda müşahidə olunmuşdur və yaş artdıqca  bu fərq daha çox izlənmidir.Qeyd 
etmək lazımdır ki, həm reaksiya vaxtının mütləq dəyəri, həm də onun standart dəyişmələri 
yaşla birlikdə tədricən azalır və bu  asılılıq  diqqətin yaşla bağlı artması ilə izah olunur.. Belə
ki, diqqət   hərəkət aktının həyata keçirilməsinə cavabdeh olan beyin strukturlarını 
stimullaşdırır. Beləliklə, 7-8 yaşlı uşaqlarda hərəki  reaksiya vaxtının variabelliyi daha 
yüksəkdir,bu yaş qrupundakı uşaqlar tez-tez konsentrasiyanı itirir və təlimatları unudurlar.

Tədqiqat işində emosional gərginliyin sadə sensomotor reaksiyanın vaxtına  təsirinin
araşdırılması isə emosional gərginlik şəraitində şagirdlərin orta reaksiya müddətinin artdığını 
göstərmişdir. Emosional gərginlik artdıqca, hərəkət reaksiyasının latent  dövrü və onun 
variabelliyi artmışdır.Emosional gərginlik zamanı reaksiya müddətinin artmasının 
səbəblərindən biri məhz diqqətin yayınmasıdır.Hərəki  reaksiyanın vaxtı ilə dərs 
müvəffəqiyyəti arasındakı asılılığın ədqiqi isə, dərs müvəffəqiyyətləri müxtəlif olan 
şagirdlərin hərəki  reaksiya  vaxtları arasında çox böyük fərq olmadığını aşkar etməyə imkan 
verdi. Bu fərq əsasən  yüksək nəticə göstərən şagirdlərlə bağlıdir.  Digər iki qrupdan olan 
şagirdlər arasında əhəmiyyətli  fərq olmamışdır.  Qetd etmək lazımdır ki, dərs prosesi zamanı 
diqqətin konsentrasiyası yaxşılaşır , diqqət isə hərəki  reaksiyanın vaxtını müəyyən edən  edən
əsas psixo-fizioloji amillərdən biridir. 
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Simple sensorimotor reaction time and effects

of psycho-physiological factors on it.

Agayeva L.U

Azerbaijan State Pedagogical University

Abstract

Keywords : simple sensorimotor reaction time,emotional pressure, reaction time of males and 
females, reaction time for right and left hand,reaction time and academic performance

It is known that time as one of the major factors for any physical and psycho-
physiological processes could also be considered as a reflection of its real subjective 
exogenous and endogenous rhythmical processes.

Therefore, in order to understand the image of the subjective nature of time, it is 
necessary to explain the features of time-related psycho-physiological processes. 

One of the important parameters is the time of sensorimotor reaction. Reaction time is 
the simplest and most accurate indicator of stimulation of functional system, reaction time is 
related to the methods and psychological factors under investigation. The main purpose of this 
study is to examine simple academic performance, emotional tension, and others on reaction 
time.

Results of our study suggested that the time of sensorimotor reaction varied in different 
age groups. The results showed that the simple sensorimotor reaction time is inversely related 
to the ages. This relationship is particularly evident in small children. In the group of 14-15 
ages, this indicator gets closer to the oldest group. It is well known that the speed of motional 
reaction depends on the functional condition of the muscular system and central nervous 
system, and the development of both processes results in the decrease of reaction time. 
Research has used reaction time as the measure of emotions.

The simple sensorimotor reaction for the right and left hand was measured separately, 
and results show the significant difference in reaction between right and left hand.

The comparative analysis of reaction time of boys and girls in different age groups 
shows that reaction time is not significantly related to gender differences. The reaction time of 
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males was somewhat lower in comparison with females. This difference was observed in all 
groups, and it increased with age.

It must be mentioned that both the absolute value of reaction time and its standard 
variations gradually decreased with age, and this finding relates to the fact that attention 
increases with age. Attention stimulates brain structures that are responsible for the realization 
of motional act. Thus, variation in reaction time is higher for 7-8 years old children. Children 
in this age group often lose concentration and forget instructions.

The study has also examined the influence of emotional tension on reaction time. 
Examination stress was chosen as a measure of emotional tension. As a result of the stress, 
pupils' average reaction time increased. As emotional tension grew the latent period of 
motional reaction and its variation increased. Indeed, one of the reasons for the increase in 
reaction time during emotional tension is a distraction.

In this study, we also examined the correlation between reaction time and academic 
performance (high-performing, average, and low-performing). According to the results, there 
is a little difference between the reaction time of the pupils with different academic 
performances. This difference is significant between high-performing pupils from different 
groups. It must be taken into consideration that concentration of attention improves during the 
study process and attention is one of the main psycho-physiological factors which determine 
the reaction time in our study. It is assumed that the estimated reaction time of pupils in 
various performance groups depends on the improvement of their attention.
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PRE-TREATMENT WITH FATTY ALCOHOL AND DYEING OF WOOL FIBERS 
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Dragan Đorđević
2Univesity of Niš, Faculty of technology, Textile engineering, Leskovac, Serbia

ABSTRACT 

This paper describes the influence of pre-treatment with fatty alcohol, on the dyeing of wool 
fibers. Wool is a natural fiber that contains natural pigments, waxes, pectin and proteins (keratin) 
that provide moisture, nutrients, oxygen. Acid dyes are classified on the basis of affinity, dyeing 
properties and chemical composition of dyes. They are used for dyeing textiles, leather, paper, food, 
cosmetics. Octanol is used in various applications, but the usual use is in the production of 
plasticizers. Due to its low volatility, the maximum concentrations that can be formed as vapor, 
while maintaining the chamber temperature below 80 °F, are quite low. 100% wool fiber was used 
in this study. The wool fiber is dyed with Supramin Blau acid dye. In the experimental part, the 
wool fiber was treated in the presence of 1-octanol at temperatures of 20 °C at a ratio of bath R 
1:50. Dyeing of the samples treated in this way was performed for 5, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 
minutes, at a ratio of bath R 1:50 at temperatures of 40, 60 and 98 ° C with the addition of 50 
mg/dm3 HCOOH, at acid dye concentrations. 100, 200, 300, 400 and 500 mg/dm3. Increasing the 
concentration of dye when dyeing wool fibers with acid dye reduces the degree of dye exhaustion, 
longer dyeing gives a higher degree of dye exhaustion, and this is maintained throughout the dyeing 
process. The change in the adsorbed amount of adsorbate (dye) on the adsorbent (fiber), for 
different initial concentrations and dyeing time, increases during the increase of the initial 
concentration and time, ie. a larger amount of dye or a longer period of dyeing time yields a larger 
amount of adsorbed dye per unit mass of fiber.

INTRODUCTION

Wool is a natural fiber that contains natural pigments, waxes, pectin and proteins (keratin) 
that provide moisture, nutrients, oxygen. The surface of the wool fibers is covered with a covalently 
bound fatty layer, responsible for the hydrophobicity of the wool. A protease that can cause the 
breakdown of various components of wool fibers is the most common enzyme used for wool 
fabrics. Pre-treatment of wool fabric with enzyme leads to increased hydrophilic nature of wool 
fiber and increased swelling [1].

The fiber surface has a significant effect on the overall surface treatment properties of that 
fiber. Covalently bound unsaturated fats and a large amount of disulfide bridges make the outer 
surface of wool extremely hydrophobic. Especially in printing and dyeing wool, the hydrophobic 
character of the wool surface is irritating. For this reason, the dyeing ability and hydrophilicity 
properties of wool fiber should be developed [3, 4].

The acid dye is a salt of the carboxylic, sulfuric or phenolic salts of an organic acid. Salts are 
generally sodium or ammonium salts. Acid dyes usually dissolve in water and promote affinity for 
protein fibers. During dyeing, ionic binding to fibers at cationic sites represents the fixation of dyed 
anions in the dyed material. Animal proteins and synthetic nylon fibers contain many cationic sites. 
The strength (permanence) of this bond is identified with the tendency of the dye to remain 
dissolved in water due to the bonding to the fiber [5].
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Acid dyes are classified on the basis of affinity, dyeing properties and chemical composition 
of dyes. They are used for dyeing textiles, leather, paper, food, cosmetics. These dyes are also used 
in high-tech applications such as lasers and nonlinear optical systems, photodynamic therapy [6, 7].

Octanol is used in various applications, but the usual use is in the production of plasticizers. 
Due to its low volatility, the maximum concentrations that can be formed as vapor, while 
maintaining the chamber temperature below 80 ° F, are quite low [8].

The aim of this research is to improve the absorption properties of wool fibers by pre-
treatment with octanol. The tendency is that the dyeing of wool fibers takes a shorter time or that it 
is performed at a lower temperature, but with the same efficiency of dye exhaustion as with the 
dyeing of previously untreated wool fibers.

MATERIALS AND METHODS

In the experimental part, 100% wool fiber was used. The average weight of a wool fiber 
sample is 0.5 g. The wool fiber was washed in 1 g/l Sarabid for 30 minutes at 40-50 °C, then dried 
and subjected to treatment.

The treatment involves treatment in pure octanol for 30 minutes at a bath size of 1:50, at 
room temperature. After processing, the fibers were dried at room temperature for 24 h.

Dyeing of the fiber samples prepared in this way is done with the acid dye Supramin blau. 
Dye concentrations (per mass of fibers) were 100, 200, 300, 400 and 500 mg/l. The dye solution 
contained formic acid for pH 3, while the total volume of the spa was, in all cases, 50 ml. The 
dyeing was performed at a constant temperature of 98 ° C. Dyeing time was 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 
minutes. Upon completion of dyeing, the absorbance of the cooled solution was measured at the 
maximum wavelength for a given dye (590 nm), using a spectrophotometer (Cary 100 Conc UV-
VIS, Varian). Also, a calibration curve was made to determine the unknown dye concentration 
during dyeing.

The degree of dye exhaustion was calculated using the form [9]:

Degree of dye exhaustion (1)

where: C0 and Ct (mg/l), initial and dye concentration at time t.

The amount of dye absorbed per unit mass of adsorbent (absorption capacity) was obtained 
using equation [9]:

                                                                                                                                               (2)

where qt (mg/g), mass of absorbed dye per unit mass at dye time t; qe (mg/g), mass of absorbed dye 
per unit mass in equilibrium, Co (mg/l), initial dye concentration; Ct (mg/l), dye concentration in 
solution at dyeing time t, Ce (mg/l), equilibrium dye concentration in solution; w (g), mass of 
sample and V (dm3), volume of dyeing solution.
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RESULTS AND DISCUSSION

Alcohols react with carboxyl groups in a protein without modifying any other group. 
Conversion of anionic carboxyl groups to ionizing ester groups leads to better binding of the dye to 
the fiber. In order to block carboxyl groups in wool, acid dyes should be more resistant to washing. 
Amide groups, in addition to carboxyl groups, are modified during the processing of wool with 
hydrogen-containing alcohols [10-12].

When alcohol does not react with wool, it can be for two reasons: either the compound is 
incapable of reacting on chemical bases or because it is unable to penetrate the fine capillary 
structure of the wool fiber. Organic reagents with hydroxyl groups in the molecule could modify the 
elastic properties of wool to a significant degree, provided that the molecule was small enough to 
allow access to the fibers [13].

The advantages of dyeing wool at lower temperatures include less yellowing, greater 
resistance to wear and elongation at break, improved depletion of the dyeing spa as well as 
durability properties. The relatively high dyeing temperature can weaken the fiber structure, when 
the chemical and mechanical properties of the textile deteriorate. Dyeing at low temperatures does 
not affect the surface of the textile material and thus does not change their physical and chemical 
properties. On the other hand, acid dyes do not penetrate the fibers enough at low temperatures, 
which leads to uneven coloring. Adding aids improves coloring. In this particular case, the use of 
acid dyes did not require the use of auxiliaries because the fiber was previously modified and 
prepared for dyeing at a lower temperature without additives [14].

Figure 1 diagrams show the degree of depletion relative to the initial applied concentration, 
for different temperatures over 60 minutes for the crude and octanol-treated sample. It is noticeable 
that with increasing temperature, the degree of exhaustion increases. There is continuity in the 
changes during the growth of the initial dye concentration, ie. with increasing concentration, the 
degree of dye exhaustion increases, per unit mass of adsorbent. With the increase of the 
concentration of dye in the solution, at the beginning there is a slightly larger increase in the 
percentage of depleted dye, and at the end of dyeing this increase was somewhat milder. Wool 
samples treated with fatty alcohol have a higher degree of dye exhaustion compared to an untreated 
wool sample at all temperatures.
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Figure 1 Influence of the initial concentration of acid dye on the degree of dye exhaustion when 
dyeing at different temperatures for 60 minutes

Figure 2, over the diagram, shows the results of the change of the adsorbed amount of 
adsorbate on the adsorbent for different initial concentrations and dyeing temperatures during 60 
minutes. There is a linearity in dependence as well as continuity in changes during the growth of the 
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initial concentration and temperature, ie. a higher amount of dye in solution or a higher temperature 
contributes to a higher amount of adsorbed dye per unit mass of adsorbent, ie, at the highest initial 
dye concentrations and the highest dyeing temperature, the highest adsorption occurs. Higher initial 
concentrations of the applied dye also bring a higher amount of dye adsorbed on the wool fiber. In 
the octanol-treated sample, approximately the same values were obtained at all applied initial dye 
concentrations and at all temperatures.
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Figure 2 Adsorbed amount of acid dye per unit mass of wool during dyeing at different 
temperatures for 60 minutes

The influence of the contact length between the absorbent (acid dye) and the adsorbent (wool fiber) 
on the adsorption-exhaustion of dye during dyeing, for different initial concentrations of acid dye at 
a temperature of 40 and 98 °C, is shown in Figures 3 and 4. changes over time, ie. longer 
contributes to a greater degree of exhaustion. Initially, at lower concentrations, a higher percentage 
of degree of dye exhaustion occurs, which decreases slightly in the continuation of dyeing. At 
higher initial concentrations, there is a higher trend in the degree of dye exhaustion. In the treated 
samples with octanol, higher values of the degree of exhaustion under the same conditions were 
obtained. The dependence at 60 °C is not shown because it monitors the changes present at other 
temperatures.
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Figure 3 Change of the degree of exhaustion of acid dye during dyeing of wool at a temperature of 
40 °C
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Figure 4 Change in the degree of dye exhaustion of acid dye during dyeing wool at a temperature of 
98 °C

CONCLUSION

Based on the obtained experimental results, it can be concluded that the pre-treatment of wool with 
fatty alcohols leaves consequences on the fiber structure that allow the fiber to be dyed 
satisfactorily at lower temperatures. In all cases, dyeing of modified wool fiber is more successful 
compared to dyeing of raw, unmodified fiber. In general, the dyeing process at a higher temperature 
gives better results than at a lower temperature, with increasing concentration, the degree of dye 
exhaustion per unit mass of adsorbent (wool) increases. At the highest applied dye concentrations 
and the longest dyeing time, the highest dye adsorption occurs.
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ABSTRACT

Increasing crop diversity with green forage especially during winter period improve dairy farm 

economics. Forage oats are popular in crop mixtures with high tonnage, good quality, fast 

growing, palatable, succulent and nutritious properties. Forage oats are also valuable when 

natural grasslands are seriously degraded due to overgrazing and farmers experiencing shortage 

of forage supply to animal husbandry. Her in this review, reader may find some fresh info from 

articles published in the last decade on forage oats.

Keywords: Oat, Avena sativa L., forage
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1. Introduction

Increasing crop diversity may improve dairy farm economic and environmental 

sustainability Harper et al. (2017). .Availability of green forage to animals is the key to success 

of dairy enterprises (Ganvit et al., 2018). Alternative forage resources are needed to balance the 

feed ration of dairy cows during winters (Salgado et al., 2013). Integrating forage crops into 

wheat and maize cropping systems is a good alternative to increase fodder supply with 

sustainable grain production. Selection of a proper planting pattern with this aim should 

consider soil water conditions and rainfall availability in rainfed zones (Wang et al., 2020 ).

Annual winter cereal forages are excellent feeds for livestock. Forage oats (Avena sativa

L.) are popular in crop mixtures and may be exceptional hay with high tonnage and good quality

(Alm et al., 2020). The multifunctional uses of oats include forage, fodder, hay, haylage, silage 

chaff, straw for bedding and human food. Commonly oats are rolled or crushed into oatmeal, 

or ground into fine oat flour (Ahmad et al., 2014). The economic value of cereal forage for 

feeding cattle depends on both forage yield and its feed value (crude protein, energy, 

digestibility, minerals, detergent fiber content and animal performance) (Gill et al., 2013). Oat 

provides a very nutritious fodder (13-15% protein) (Pandey and Singh, 2021). The common oat 

is an excellent source of nutritional compounds (Bityutskii et al., 2020). Oats are recognized as 

super food due to contents of multiple health promoting substances (Ibrahim et al., 2020).

Oats are a good forage crop for cropping under short growing periods and cool weather, 

such as mountainous areas (Shin et al., 2021) and highlands (Espitia Rangel et al., 2012). Oat 

is a cereal widely grown as a spring crop throughout the temperate zones, being particularly 

adapted to areas with cool and wet summers such as Northwest Europe and Canada (Sánchez-

Martín et al., 2014).
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Fig. 1. Oat forage harvest in Dakota, USA (SDSU, 2021)

Oat as a winter season forage crop is a fast growing, palatable, succulent and nutritious 

fodder crop (Irfan et al., 2016). It is a widely cropped forage in the USA and other countires in 

the world. They often get integrated in dairy systems to diversify crop rotations. Harvesting oat 

for forage at late heading increase milk production per hectare, since the greater forage yield 

compensates for the reduction in forage nutritive value (Favre et al., 2019). Most of oat cultivars 

in the USA are spring type grown mainly for grain production. However, in the southern United 

States, most of the oat production is winter type grown for grain or animal forage, and 

sometimes as a dual-purpose crop (Kim et al., 2014).

2. Cropping studies

Planting date is a key factor determining forage yields in different seasons for winter 

annual crops (Darapuneni et al., 2016). In a region in northern China where natural grasslands 

are seriously degraded due to overgrazing and farmers experiencing shortage of forage supply

to animal husbandry Hou et al. (2021) conducted a study to increase forage production. They 

developed a two-harvest regime for oat forage by sowing in spring in an alpine region in north

China, by using oat early maturating two species. Researchers compared them with traditional 

one-harvest regime. Dry weight forage by the two-harvest regime was increased by 17–19% 

and crude protein was increased by 25–30%. Growing days by two-harvest regime was 

increased by 37% on average, nitrogen fertilizer use efficiency was enhanced by 25–30%. The 

two-harvest regime also increased net profit by 28%. Results reveal that two-harvest regime of 
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forage production in the cold region of northern China is a promising practice with high forage 

yield, nutritional value, nitrogen fertilizer use efficiency and economic profit.

Obour et al. (2019) determined seeding rate and optimum N rate for spring oat forage 

production in the central Great Plains, USA. Three seeding rates (54, 72, and 90 kg/ha) and five 

N rates (0, 11, 34, 56, and 78 kg N /ha) were tested. Results showed that seeding rate was not

effective on forage yield or nutritive value. Depending on N fertilizer cost and oat forage price, 

the economic optimum N amount ranged from 30 to 76 kg N /ha. Nitrogen application increased 

crude protein and in-vitro dry matter digestibility, while decreasing acid and neutral detergent 

fiber concentration. Results showed that growers may seed oat forage at seeding rate of 72 kg/h

for forage yield.

Kafilzadeh and Heidary (2013) compared the forage yield, digestible organic matter 

yield and chemical composition of forages produced by using 18 different oat varieties. Yield

of forages varied between 15,6-26,3 ton/ha DM. Crude protein content, neutral detergent fibr), 

acid detergent fibre, acid detergent ligni), in vitro dry matter digestibilit), organic matter 

digestibility and metabolisable energy were significantly different among varieties. 

Spring-sown oat is well adapted for forage production in Central Europe; however, 

environmental conditions make this crop susceptible to crown rust disease (Puccinia coronata)

during summer (Andrzejewska et al., 2019).

Forage yield potential of forage oats in Pakistan were between 63,7-80,0 ton/ha in the 

study of Shah et al. (2015). Seeding rate is important in crop management affecting forage 

production. Spring oat grown for forage can be planted at 25-50% greater seeding rates than 

used for grain production. The increase in plant density allow greater early crop establishment, 

thinner stems and increased dry matter production (Obour et al., 2018).

3. Intercropping

Cereal-legume intercropping is important in low-input agricultural systems. Interactions 

between plant species combinations vary widely. In relay intercrop, under favourable growth 

conditions, forage legumes get easily adapt to the growth rhythm and intensity of oats and does 

not effect adversely their grain yield (Gecaite et al., 2021). Intercrops of oat-peas at high 

latitudes have potential as an alternative and sustainable production method for optimum yield 

and high quality forage and weed control (Begna et al., 2011).

Forage mixtures including oat and spring pea provide opportunities to optimize forage 

production with increasing forage quality, relative to single species stands (Pflueger et al., 
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2020). Intercropping faba bean-oat at a 25–75% seeding ratio may be used as an alternative to 

faba bean sole crop or faba bean–cereals intercrops for satisfactory forage and protein yield 

according to the study of Dhima et al., (2014). Oat-common vetch intercrop were found higher

in forage yields and economic benefits than monocultures in the agro–pastoral region of China

by Wang et al., (2021). Study recommended a sowing ratio of oat at 50%.

4. Animal feeding studies

Oats were grown in the fall and harvested in the boot stage in a study of Harper et al., 

(2017). They determined that oat silage can partially replace corn silage at 10% of the diet dry 

matter with no effect on milk yield. Rosser et al. (2017) determined the effects of feeding 

frequency of whole-crop oat forage harvested at two maturities on forage intake and ruminal 

fermentation. Whole-crop oat forage was harvested at the hard-dough and ripe stages were 

offered ad libitum to ruminally cannulated heifers. Diets were supplemented to ensure crude 

protein. Total DMI and forage intake were not affected by harvest maturity, feeding frequency, 

or the interaction.

5. Breeding for forage oat

Forage oat breeding studies exist in countries such as USA and Korea. Improvements 

in grazing tolerance, forage yield, and forage quality was not a major goals in U.S. oat breeding 

programs even though oat forage is a rich source of protein, vitamin B1, phosphorus, iron, and 

other minerals. However, breeding and research efforts for oat have recently been revitalized 

because of increased awareness of the positive health benefits associated with oat consumed as 

a whole grain food. Strengthening the molecular approaches for forage oat breeding in the 

southern USA could have a large impact on cattle production systems and may increase 

acreages planted with oat. Many molecular tools were developed for grain production 

improvement applicable to forage oat breeding, the tools are currently an untapped resource 

within the forage breeding community (Kim et al., 2014). Identifying suitable salt stress-

tolerant phenotypes based on their agronomic and physiological traits remains a great task in 

forage-type oat breeding (Sadaqat Shah et al., 2020).

6. Conclusions

Performance of different varieties must be evaluated because oat vareties differ under 

field conditions for forage yield and quality. In cold regions, early oat varieties may be planted 

for forage to supply low cost high quality feed to animal production systems. Oat may be 

intercropped with peas for forage production. Specific breeding programmes for forage oat was 
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developed and continuing developing forage type varieties in different countries in the world. 

A forage oat breeding programme will be beneficial to be starjted in Turkey.
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ÖZET 

Dünya tarihinde farklı milletler arasında savaş nedeni olan bir çok stratejik bölgede, 
günümüzde de dondurulmuş veya aktif olarak çatışmalar sürmektedir. Bu çatışma 
bölgelerinden birisi de Dağlık Karabağ’dır. Dağlık Karabağ Sorununun temellerinin bir çok 
tarihçiye göre Rus işgalleri sonrası atıldığı iddia edilse de sorunun köklerinin Arapların 
bölgeyi işgalinedek uzandığını görmekteyiz. Bölgede yaşayan ve çoğunluk oluşturan Türkler 
ve göçler sonrası bölgede yerleşen Ermeniler, bölge üzerinde her zaman toprak iddiasında 
bulunmuşlardır. Bu toprak iddiaları zamanla aşırı milliyetçilikle birleşerek, bölgede katliam 
ve soykırım faaliyetlerine kadar ilerlemiştir. Bu iki halk bölge uğrunda 20 ve 21. yüzyıllarda 
bir çok savaşı göze almıştır. Bölgede hükümet çapında ilk askeri operasyonlar 1919-1920
yılları arasında düzenlenmiştir. 1919 yılında Paris Konferansı’nda de facto olarak tanınan 
Azerbaycan Cumhuriyeti, bölgede artan Ermeni çete saldırılarına karşı ilk önce General 
Hosrov Bey Sultanov’u Karabağ ve Zengezur Gubernatoru olarak atamıştır. Akabinde 
General Hosrov Bey komutasında bölgedeki Ermeni çetelerine karşı bir dizine askeri 
operasyon düzenlemiştir. Ermenistan Taşnak Hükümeti Karabağ’daki isyanlara gizli yollarla 
destek sağlamıştır. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan antlaşma metnine rağmen 
Karabağ ve Zengezur bölgelerinde Ermeni saldırıları durmamıştır. XI. Kızıl Ordunun bölgeni 
işgaline kadar Karabağ ve Zengezur’da Ermeni çetelerinin terör faaliyetleri sürmüştür. Hatta 
General Sultanov, bölgede iki halk arasında dostluk ilişkilerini sağlamak için beyanname 
yayınlamıştır. Fakat yapılan bütün bu faaliyetlerin bölgedeki Ermeni isyanının tamamen 
bastırılmasında ne kadar etkili olduğu tartışılan diğer bir konudur. 

Bu çalışmada, dönemin Azerbaycan Hükümeti’nin Karabağ’daki Ermeni çetlerinin 
isyanlarına karşı aldığı önlemler ve bu önlemlerin sonuçları araştırılırken, nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman ve belge analiz yöntemi kullanılmıştır. Böylece arşiv belgeleri, 
gazeteler ve dönemi anlatan birinci el kaynaklar incelenerek objektiv bir çalışma ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karabağ, Ermeni Çeteleri, General Sultanov, Azerbaycan Hükümeti, 
Taşnak Hükümeti

ABSTRACT

In many strategic regions that have been the cause of war between different nations in the
history of the world, conflicts are frozen or actively ongoing today. One of these conflict 
zones is Nagorno-Karabakh. Although many historians claim that the foundations of the 
Nagorno-Karabakh Conflict were laid after the Russian invasions, we see that the origin of 
the problem dates until back to the Arab occupation of the region. The Turks, who live in the 
region and form the majority, and the Armenians who settled in the region after the 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 538 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



migrations have always claimed land in the region.  Eventually, these territorial claims 
merged with ultranationalism and moved towards massacres and genocidal activities in the 
region. These two peoples have risked many wars for the sake of the region in the 20 and 21 
centuries. The first government-wide military operations were organized in the region 
between 1919 and 1920. The Republic of Azerbaijan which was de facto recognized at the 
Paris Conference in 1919, first appointed General Khosrov Bey Sultanov Governor of 
Karabakh and Zengezur in response to increasing Armenian gang attacks in the region. 
Subsequently, the government organized a series of military operations against Armenian 
gangs in the region under the command of General Khosrov Bey. The Dashnak Government 
of Armenia has secretly supported the insurgencies in Karabakh. Despite the text of the treaty 
signed between Azerbaijan and Armenia, Armenian attacks didn't stop in the Karabakh and 
Zengezur regions. The terrorist activities of Armenian gangs have continued in Karabakh and 
Zangezur until the invasion of the region by the XI Red Army. In fact, General Sultanov has 
also issued a declaration to ensure friendly relations between the two peoples in the region. 
However, how effective all these activities were in completely suppressing the Armenian 
rebellion in the region is another issue that is being discussed.

In this study, the measures taken by the Azerbaijani Government of the period against the 
rebellions of Armenian gangs in Karabakh and the results of these measures were 
investigated, and the document analysis method was used as one of the qualitative research 
methods. İn this way, archival documents, newspapers, and first-hand sources describing the 
period were examined and an objective study was tried to be revealed.

Keywords: Karabakh, Armenian Gangs, General Sultanov, Azerbaijan Governmet, Dashnak 
Government

GİRİŞ

Günümüzde de çatışmaların ve askeri operasyonlar sürdüğü Dağlık Karabağ bölgesi, Güney 
Kafkasya sınırları içinde yer alan ve Küçük Kafkas dağları eteklerinde 4392 km² alana sahip 
stratejik bir bölgedir. Merkezi Hankendi (Stepanakert) olan Şuşa, Ağdere, Askeran, Hadrut, 
Hocalı ve Hocavend illerinden oluşan bölge, eski Karabağ topraklarının sadece dörtte birini 
kapsamaktadır (Barutcu,2012). Zengin doğal kaynakları ile birlikte bölgenin Asya ve Avrupa 
arasındaki trans ticaret yollarının kesiştiği noktada yer almasının yanı sıra Dağlık Karabağ’ın 
yüksek stratejik özelliği ile Kuzey İran (Güney Azerbaycan), Ermenistan ve Azerbaycan 
topraklarının büyük bir kısmını kontrol altında tuta bilcek konuma sahiptir (Özyılmaz 2013).
Tarihi Karabağ toprakları, M.Ö III. yüzyılda sınırları kuzeyde Büyük Kafkas dağlarına 
Güneyde ise Aras nehrine kadar uzana Kafkas Albanyası olarak bilinen ülkenin Batı 
vilayetlerini oluşturmuştur (Özdaşlı 2016). Şimdiki Dağlık Karabağ bölgesi ise Arsak olarak 
adlandırılmıştır. Ermeni kaynakları bu bölgenin tarihi Büyük Ermenistan topraklarının bir 
parçası olduğunu ve Albanlar tarafından işgal edildiğini yazmaktadır. Azerbaycan kaynakları 
ise bu iddiaları reddetmkte ve bölgenin 26 aşiretden oluşan Alban toplumuna ait olduğu tezini 
savunmaktadır. Amerikalı tarihçi Peter Golden'e göre Türkler, Albanya topraklarına M.S V. 
yüzyılda Hunların daha sonra Hazarların yürüyşleri sonucu yerleşmiş ve buranın halkı ile 
karışmışlardır. Bu yürüşler sayesinde bölgede Türk nüfusunun artma ve bölgeye yayılma 
olasılığı muhtemeldir. Ayrıca VII. yüzyılda İslam bayrağı altında bölgenin Arap 
İmparatorluğu sınırlarına katılması, Albanya'nın nüfusunun çoğunun İslam dinini kabul 
etmesine yol açmıştır (Cornell 1999). Azerbaycan tarihçileri ise Türklerin bu topraklara 
milattan öncesinde Sakalarla geldiğini ve Alban aşiretlerinin büyük çoğunluğunun Türk 
olduğunu yazmaktadır.

VII. yüzyılın başlarında Arap Orduları, Ermenistanın ardınca Gürcüstan ve Albanya'yı işgal 
ederek burada yeni bir yönetim şekli oluşturmuştur. Arap İmparatorluğu içinde yer alan ve 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 539 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Arminia Vilayeti olarak adlandırılan bu bölge, Arap yöneticiciler tarfından yönetilmiştir ( 
Movsisyan, 2017). 704 yılında İslam Halifesinin fermanı ile Alban Kilsesi Ermeni Gregoryan 
Kilsesi'nin yönetimine verilmiştir. Bu karar Alban Kilsesi'nin Ermenileştirme sürecinin de 
önünü açmıştır (Khalilov,1992). Safevi iktidarına kadar Karabağ bölgesi Selçuklu, Eldenizler,
Moğollar, İlhaniler, Timurlular, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri arasında el değişmiştir. 
XII. yüzyıla kadar Arsak ve Utik olarak adlanan bölge Türklerin iktidarı döneminde Arran 
Karabağı olarak adlandırılmıştır (Azerbaycan gazetesi, 1989). Şah İsmail tarafından kurulan 
Savefi Devleti, şimdiki Azerbaycan ve Ermenistan bölgelerini yönetmek için bölgeyi
Beylerbeyliği adlanan yönetim usulüne bölmüşdür. Bunlar merkezi Şirvan şehri olan Şirvan 
Beylerbeyliği, merkezi Gence şehri olan Karabağ Beylerbeyliği ve merkezi Revan olan 
Nahçivan bölgesi de dahil Çukur-Sedd Beylerbeyliği olmuştur (Memmedova, 1989). Bu
beylerbeylikleri Türkmen aşiretleri tarafından yönetilmiş ve bağımsız bir orduya sahip 
olmuşlardır. Merkezi Gence şehri olan Karabağ Beylerbeyliği Türk soyundan gelen 
Ziyadoğulları tarafından 200 yıla aşkın bir zamanda yönetilmiştir (Azerbaycan gazetesi, 
1989). 1514 yılında Çaldıran Savaşı ile temelleri atılan Osmanlı-Safevi savaşları, Karabağ ve 
etraf bölgelerinin bu iki hanedanlık arasında sürekli el değişmesine neden olmuştur (Binark, 
1992). Bölge Rus işgaline kadar Osmanlı ve Safevi savaşlarına şahitlik etmiştir.

XVII. yüzyılın 70'li yıllarına gelindiğinde Safevi Devleti'nin buhranlı durumunu fırsat bilen 
Karabağ ve Çukursed beylerbeyliklerinde yaşayan Ermeni icması devlete karşı harekete 
geçmiştir. Bölgede bağımsız bir devlet kurmak için Ermeni Eçmiadzin Kilisesi, Ermeni 
ruhanilerinin ve meliklerinin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiği bilinmektedir. 
Bölgeye ilgi duyan diğer bir devlet Çarlık Rusya ise Güney Kafkasya bölgesinde Safevi ve 
Osmanlı nüfuzunu kırmak ve bölgeyi işgal etmek için Ermenilerin bu isteklerinin kendi lehine 
kullanmayı başarmıştır (Valiyev, 2014). Safevi hanedanlığı iktidarı sonrası bölgede 1747 
yıllında kurulan Karabağ Hanlığı, bölge uğrunda Rus ve İran mücadelesinde Rus iktidarına 
itaat etme yolunu seçmiştir. Bu seçim 1805 yılında Kürekçay yakınlarında 11 maddelik 
Kürekçay Antlaşması'nın imzalanması ile sonuçlanmıştır. Bu antlaşma ile Karabağ Hanlığı 
Rusya'nın itaatini kabul etmekle birlikte kendi bağımsızlığını da kaybetmiştir (Ferzeliyev, 
1989). Bu tarihden itibaren günümüze kadar bölgede Rusya’nın siyasi ve askeri nüfusu 
sürmektedir. Bölgedeki Rus askeri ve siyasi nüfusu sadece 1919-1920 yılları arasında geçici 
bir düşüş yaşamıştır. Bu çalışmada 1919-1920 yılları arasında Karabağ bölgesini de sınırları 
içine alacak bir ulus devletinin kurulması ve bu devletin bölgedeki Ermeni saldırılarına karşı 
aldığı önlemler ve sonuçları objektiv olarak araştırılmaya çalışılmıştır.

1. RUS İŞGALİ VE KARABAĞ’DA TÜRK-ERMENİ MÜCADELESİ
a) 1905-1906 ERMENİ-MÜSLÜMAN MUHAREBESİ

18. yüzyılından itibaren Güney Kafkasya bölgesi için mücadele eden önemli güçlerden biri de 
Çarlık Rusya olmuştur. Rus Çarı I. Petro döneminden itibaren Rusya'nın sıcak denizlere inme 
isteği onu, Asya bölgesinde İngiltere, Kafkaslarda ise Osmanlı ve İran devletleri ile kıyasıya 
mücadeleye sokmuştur. Rusya sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirmek yolunda 
bölgede söz sahibi iki Müslüman güç İran ve Osmanlı devletlerine karşı Hiristiyan nüfusu 
koruma misyonunu üstelenmiştir (Jane, 2017). Rusya, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı ve 
İran devletlerine karşı sürdürdüğü savaşları kazanarak 1928 Türkmençay ve 1929 Edirne 
antlaşmaları ile önemli toprak kazanımı sağlamıştır. İlaveten Rusya, 1928 yılından itibaren 
Karabağ’ın demografik yapısını hızla değiştirmeye başlamıştır (Özyılmaz, 2013). Birinci Rus-
İran Savaşı (1804-1813) sonrası Karabağ’da hanlık yönetim şeklini ortadan kaldıran ve 
Karabağ Vilayeti oluşturan Ruslar, Türkmençay Antlaşması sonrası bölgenin demografik 
yapısını değişmek için İran ve Osmanlı Devleti topraklarından Ermenileri toplu şekilde 
göçürerek Karabağ, Nahcivan ve Revan bölgelerine yerleştirmiştir (Karakoç, 2011). 1832
yılında Rusların yaptığı nüfus sayımı sonucu Karabağ’ın nüfusunun % 34’ünü Ermeni, %64 
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ise Azerbaycan Türkleri oluşturmuştur. 1880 yılına kadar gerçekleştirilen göçler sonucu
bölgedeki Ermeni nüfus sayımı %53’e ulaşmıştır. Ayrıca Rusların bölgedeki Müslüman 
ahaliye uyguladığı şiddet eylemleri sonucu Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu Osmanlı ve 
İran devletlerinin topraklarına göç etmek zorunda kalmıştır (Özyılmaz, 2013). 1890’lı yıllarda 
Doğu Anadolu’da Ermeni ve Kürtler arasında yaşanan karşılıklı saldırılar sonucu Güney 
Kafkasya’ya ikinci göç dalgası başlamıştır. 1900 yılına kadar bölgedeki Ermeni sayısı 900 
binin üzerine çıkmıştır (Krüger, 2010). Bölgede Ermeni nüfusunun sayısı arttıkca toprak 
iddiaları da gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bu toprak iddiaları aşırı milliyetçilikle 
körüklenerek 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Güney Kafkasya’da soykırım derecesine varan 
saldırıların gerçekleşmesine neden olmuştur.

20. yüzyılın ilk yıllarında Çarlık Rusya’nın yayılmacı arzuları onu, Uzakdoğuda Japonlarla 
karşı karşıya getirmiştir. 1904-1905 Rus-Japon Savaşı Çar iktidarı için sonun başlangıcı 
olmuştur. Rus yenilgisi sonrası Çarın ülkede otoritesi sarsılmış, ülkenin bir çok yerinde 
ayaklanmalar çıkmıştır (Mainardi, 2019-20). Güney Kafkasya’da çıkan ayaklanmaları fırsata 
çeviren Ermeniler, Müslüman köylerine saldırmaya, katliam ve yağmalama faaliyetleri 
yapmaya başlatmıştır. Şubat ayında Bakü’de başlayan Ermeni saldırıları kısa zamanda Güney 
Kafkasya’nın diğer Nahcivan, Revan, Gence, Karabağ ve Tiflis gibi önemli bölgelerine de 
sıçramıştır. Ermeni saldırılarına karşı silahlanan Müslümanlar, bu saldırılara karşılık verince 
bölgedeki ölü ve yaralı sayısı da artmıştır (Ordubadi, 1991). Yalnızca Bakü bölgesinde 
Müslüman ölü sayısı 25, yaralı sayısı ise 41’dir. Ermeni tarafının kayıplarına baktığımız 
zaman bu sayı 155 ölü, 73 yaralı olarak tespit edilmiştir (Rus Devlet Tarih Arşivi, fon. 1405, 
envanter. 107, dosya. 11393, sayfa 30 ob). Bu sayı ilk günlerden saldırıların vahşetini gözler 
önüne sermektedir. Bakü’den sonra Ermeni çeteleri Karabağ ve Gence istikametinde saldırılar 
düzenlemiştir. İlk günlerden Müslüman din adamları barışı sağlamak ve saldırıları 
durudurmak için Ermenilerle bir dizi görüşmeler gerçekleştirmiştir. Fakat bu görüşmeler 
sonucu olumlu hiçbir netice elde edilememiştir. Ermeni saldırılarının devam etmesi ile 
Karabağ’daki Müslüman Türkler de silahlanarak Ermenilere karşı saldırılar düzenlemiştir. 
Karabağ’daki Ermeni saldırıları 1 Ocak 1906 tarihinde Papravit Muharebesi ile 
sonuçlanmıştır. İran’dan da gelen Müslüman birliklerin yardımı ile Azerbaycan Türkleri, 
Ermenilere karşı Ağdam istikametinden güçlü bir karşı saldırı başlatmış ve yenilen Ermeni 
birlikleri Karabağ’dan çekilmek zorunda kalmıştır (Nevvab, 1993).

Ermenilerin bu ani saldırısının arkasında İngiliz desteğinin olması da tartışılan bir diğer 
konudur. 1903 yılından itibaren Rusların Uzakdoğu’da İngiliz çıkarlarını tehtit etmesi, 
İngilizlerin Rusları iki cephede savaşmak zorunda bırakmak için bu planı tasarladığı iddia 
edilmektedir. Zira Osmanlı Devleti topraklarından Güney Kafkasya’ya geçen Ermeni çeteleri 
de bu isyanda yer almıştır (Rus Devlet Askeri-Tarih Arşivi, fon 1300, liste 1, dosya 1191, 
sayfa 107b). Planın ana hedefi Rusları Güney Kafkasya’da Osmanlı Devleti ile, Uzakdoğu’da 
ise Japonlarla savaşmaya zorlamaktır. Fakat hem Osmanlı Devleti’nin hem de Rusya’nın bu 
dönemde hassas bir politika izlemesi İngiliz planın boşa çıkarmıştır. Güney Kafkasya’da 
1905-1906 yıllarında gerçekleşen Ermeni-Müslüman Savaşı’nı dönemin Ermeni yazarı 
Arutyunyan, kardeş katleden kıyım olarak adladırarak, olayları: “Taşnaklar silahlı çeteler 
oluşturarak, mümkün olabildiğinde daha fazla öldür, soy, kimseye acıma parolası ile 
Azerbaycan Türklerine karşı bir saldırı kapmanyası düzenlemişlerdir” (Sertçelik, 2018)
şeklinde dile getirmiştir.

b) 1918-1920 KARABAĞ’DA ERMENİ ÇETELERİNİN KATLİAMLARI

1905-1906 Savaşı’ndan sonra Ermenilerin Güney Kafkasya’da daha şiddetli saldırıları, 1918-
1920 yılları arasında gerçekleşmiştir. Hatta 1918 yılında bu saldırının şiddet boyutu öyle bir 
raddeye gelecekti ki daha sonrakı yılarda soykırım olarak anılacaktı. Birinci Dünya Harbi 
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sırasında Osmanlı Cephesinde hızlı bir şekilde ilerleyen Rus birlikleri, Ermeni çetelerini de 
silahlandırmayı ihmal etmemiştir (Atnur, 2013). Savaşın seyrinin değişmesi ve Rusların geri 
çeklmesi ile başı boş kalan Ermeni çeteleri hem Doğu Anadolu hem de Güney Kafkasya 
bölgesinde Müslümanlara karşı silahlı saldırılar düzenlemiştir. 1917 Ekim İhtilalinden sonra 
Bolşevikler, Kafkasya’da yeni kurulan Transkafkasya Hükümeti’nin varlığına son vermek ve 
petrol şehri Bakü’nü elde tutmak için Stepan Şaumya’nı Bakü’ya Kafkasya komiseri olarak 
atamıştır (Çıraqzade, 1992). Şaumyan dönemi Bakü’de Ermeni silahlı birliklerinin sayı 
artırılmaya başlanmış ve Osmanlı Cephesinden kaçan Ermeni çeteleri de İngilizlerin yardım 
ile Bakü’ye yerleştirilmiştir. Şaumyan’ın bölgede katliamlara başlaması için bahane 29 Mart 
1918’de gerçekleşmiştir. Karargâh bölgeleri olan Lenkaran’a doğru Evelina gemisi ile hareket 
etmeye başlayan Müslümanların “Vahşi Tabur” adlı birliğini zorla silahsızlandırmaya çalışan 
Ermenileri, Müslüman nüfus sokağa çıkarak protesto etmeye başlamıştır. Bu protesto 
yürüyüşleri, Şaumyan ve Ermeni çetelerine aradıkları fırsatı vermiştir. 30 Mart’ta Müslüman 
karargâhına saldıran Ermeni çeteleri Mart olaylarının gerçekleşmesine neden olmuştur
(İvaniçenko, 2017). Bu saldırılar kısa sürede Güney Kafkasya’nın dört bir tarafına yayılmıştır. 
Gence hariç Bakü, Kuba, Şamahı, Lenkeran gibi önemli şehirlerinde Ermeni saldırılarını 
Şaumyan komuta etmiştir. Ermeni General Andranik Ozanyan komutasındaki birlikler ise 
Nahcivan, Zengezur ve Karabağ bölgelerinde katliamlar gerçekleştirmiştir (Hacıyev, 2010).
24 Haziran 1918 tarihinde Hoy bölgesi yakınlarında Türk birlikleri ile açık savaşda mağlup 
olan Andranik, Nahcivan bölgesine çekilerek, burada katliamlara başlamıştır. Culfa ilçesinin 
köylerine saldıran Andranik birlikleri, karşısına çıkan silahsız sivil nüfusu katletmiştir. 
Culfa’nın köylerindeki katliam ve yağma faaliyetlerini Ermeniler, diğer komşu köylerde de 
gerçekleştirmiştir (Atnur, 1999). Türk birliklerinin bölgeye müdahelesi sonucu Andranik ve 
birlikleri Karabağ bölgesine çekilmek zorunda kalmıştır.

Karabağ’a çekildikten sonra Andranik birlikleri, bölgedeki Ermeni çeteleri ile birleşerek 
Müslümanlara karşı saldırılar düzenlemiştir. Sivilleri hedef alan saldırılar da Ermeni sivillerde 
bu çetelerin saldırılarına uğramıştır. Fevkalade Tahkikat Komisyonu’nun araştırma 
raporlarında Ermeni saldırısına en fazla maruz kalan Karabağ’ın Müslüman Türklerin 
çoğunlukta yaşadığı Zengezur, Cebrayıl, Cavanşir ve Şuşa eyaletleri olduğu görülmektedir. 
Bu bölgelerdeki katliamın asıl nedeni Karabağ’ın Müslüman nüfusun Ermenistan Taşnak 
Hükümetine itaat etdirmek olmuştur (Azerbaycan Respublikası Devlet Arşivi, fon 970, liste 1, 
iş161). Osmanlı belgelerinde Ermenilerin Batum Antlaşması sonrası Azerbaycan bölgelerinde 
katliamlar gerçekleştirildiğine dair bilgilere rastlanmaktadır. 9. Ordu Kumandanlığından 
Hariciye Nezareti’ne yazılan 21 Ekim 1918 tarihli tezkerede: “Karabağ bölgesinde 9. 
Ordunun askerinin olmamasından dolayı Batum Antlaşmasından itibaren Ermeniler 
Karabağ, Nahcivan ve Revan bölgelerinde yaşayan Müslüman nüfusa karşı her türlü baskı ve 
zulmü yaptılar. Ermenilerin öncüsü Andranik yüz binlerce kan akıttı ve halada katliam 
politikasına devam etmektedir. Bölgeye Kafkas İslam Ordusunun birlikleri sevk edilmiştir. 
Andranik ve Ermeniler bölgeden firar etmiş olduklarından eyaletde nisbi sükunet 
sağlanmıştır” (Sarınay, 2009) şeklinde yazı yer almıştır. 1918 Mart-Nisan aylarında Ermeni 
çeteleri, Karabağ dahil Azerbaycan’ın bir çok bölgesinde 50 binden fazla insanı vahşice 
katletmiştir. Bu katliam ve yağma faaliyetleri Birleşmiş Milletler tarafından soykırım olarak 
değerlendirilmiştir (Şıhaliyev, 2002).

2. GÜNEY KAFKASYA’DA BAĞIMSIZ CUMHURİYETLERİN KURULMASI

Çarlık Rusya’nın sömürgeleri üzerindeki baskıcı politikası, 1905 Meşutiyeti ile yumuşama 
dönemine girmiştir. Bu tarihden itibaren rejime karşı mücadele ve yıpratma hareketi 
başlamıştır. Bu mücadele Birinci Dünya Harbi sırasında hatsahfaya ulaşmıştır. Çarlık 
Rusya’nın Kafkas cephesindeki başarılarına rağmen içte halk ekmek sıkıntısı ile uğraşmak 
zorunda kalmıştır. Bu sıkıntılar akabinde ayaklanmalarıda getirmiştir. 27 Şubat 1917 
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tarihinden itibaren başlayan ayaklanmalar bir ihtilale dönüşmüştür. Mart ayında Çarı
iktidardan uzaklaştırma kararı alınmış ve Rusya’da geçici bir koalisyon hükümeti 
oluşturulmuştur (Ekici, 2017). Rusya’daki iktidar değişiminden faydalanan Azerbaycan, 
Gürcü ve Ermeni siyasileri, 28 Kasım 1917 tarihinde Transkafkasya Komiserliğini 
oluşturmuştur (Kalındere, Kemaloğlu, 2014). 22 Nisan 1918 tarihinde Transkafkasya Seymi 
Rusya’dan ayrıldıklarını ve Transkafkasya Federatif Cumhuriyetini ilan ettiklerini 
açıklamıştır. Cumhuriyet bu ilandan sonra Osmanlı Devleti ve Almanya ile Batum 
görüşmelerini başlatmıştır. Osmanlı’nın Azerbaycan’a sahip olmasını istemeyen Almanlar 
himaye teklifini ortaya atmıştır. Gürcistan hemen Alman himayesini kabul etmiştir. Türk 
heyetinin Gürcistan’dan toprak talebi ve Kafkas demiryolu hattını askeri amaçlar için 
kullanmak teklifi üzerine görüşmeler diplomatik savaşa dönüşmüştür. Bunun üzerine 
Gürcistan, 27 Mayıs’da Federasyondan çekilib bağımsızlığın ilan etmesi üzerine 
Transkafkasya Cumhuriyeti de tarihe karışmıştır (Kılıç, 1998).

Transkafkasya Cumhuriyeti’nin dağılması ile bölgede Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan 
Cumhuriyetleri kurulmuştur. Sözde bağımsız olan bu cumhuriyetler kısa süre sonra İngiliz 
işgali ile yüzleşmiştir. Ermenistan Cumhuriyeti kurulur kurulmaz Taşnak Hükümeti, 
Azerbaycan ve Gürcistan’a karşı toprak iddialarında bulunmuştur. Ermeniler, hayali Büyük 
Ermenistan’ı kurmak için Güney Kafkasya’da katliamlar başlatmıştır (Necefli, 2014).  Yeni 
kurulmuş olan Azerbaycan Cumhuriyeti katliamları durdurmak için Omanlı Devleti’nden 
askeri yardım istemiştir. Bunun üzerine Nuri Paşa komustasındaki Türk ordusu Haziran 
ayında Azerbaycan gelerek, bölgedeki Azerbaycan birlikleri ile birleşmiş ve Kafkas İslam 
Ordusu adını almıştır. Kafkas İslam Ordusu’nun karşı askeri harekatı ile Ağsu-Kürdemir 
bölgesine kadar gelen Bolşevik-Taşnak birlikleri Şamahı şehrine kadar bertaraf edilmiştir. 
Ağustos ayında Şamahıya ulaşan Türk birlikleri, Eylül ayında Bakü’nü işgalcilerden 
temizleyerek şehre girmiştir (Saniç, 2010). Türk ordusunun düzenlediği 5 aylık operasyonlar 
sonucu Azerbaycan Türkleri yok olma tehlikesinden kurtarılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Ocak 1919’da Paris’te bir Barış Konferansı toplanmıştır. 
Azerbaycan ve Gürcistan heyetleri de konferansa katılmıştır. Azerbaycan heyetinin galip 
devletler karşısında çabası sonuçsuz kalmamış, Azerbaycan ve Gürcistan cumhuriyetleri de-
facto olarak tanınmıştır. Ermeniler tarafından ortaya atılan sınır sorunları konferansta 
müzakere edilerek karara başlanmıştır. Bakü Guberniyası, Karabağ’ında içinde yer aldığı 
Gence Guberniyası, Nahcivan, Şerur Dereleyez bölgeleri Azerbaycan sınırları içine yer 
almıştır. Buna ilaveten Revan Guberniyası’nın Sığınah, Tiflis Guberniyası’nın, Borçalı 
kazalarının Azerbaycan Türkü yaşayan bölgeleri Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları 
sayılmıştır (Azadlık gazetesi, 1991). Durumu kabullenmeyen Ermeni Taşnak Hükümeti 
Azerbaycan’a karşı sınır bölgelerinde saldırılar başlatmıştır. Buna ilaveten Karabağ’da 
yaşayan Ermeni toplumunu silahlandırarak Azerbaycan yönetimine karşı isyana teşvik 
etmiştir. 

3. AZERBAYCAN HÜKÜMETİ’NİN KARABAĞ’DAKİ ERMENİ 
ÇETELERİNİN İSYANINA KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER

15 Eylül 1918 tarihinde Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Bakü’yü İngiliz, 
Ermeni ve Bolşevik birliklerinden temizledikten sonra Azerbaycan Hükümeti, başkenti 
Gence’den Bakü’ye taşımıştır. Şarkın ilk bağımsız Cumhuriyeti olan ve demokrasi temelleri 
üzerinde kurulmuş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı çok uzun sürmemiştir. 1918 
yılının Kasım ayına gelindiğinde Bakü’de bulunan Nuri Paşa komutasındaki Türk Ordusu, 
Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası bölgeden çekilmek zorunda kalmıştır. Türk askerinin 
bölgeden çekilmesi üzerine 17 Kasım 1918 tarihinde General Thomson’un beş bin kişilik 
İngiliz, Fransız, Amerikan, Kazak ve Ermeni askerlerinden oluşan birlikleri, Bakü’yü işgal 
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etmiştir. Azerbaycan Hükümeti’nin porotestolarına rağmen kendini Bakü valisi ilan eden 
General Thomson’un ilk icratı, Zengezur bölgesini Ermeni General Andranik Ozanyan’ın
yönetimine vermesi olmuştur. Bundan cesaret alan Ermeni General, Zengezur, Karabağ ve 
Gence bölgelerini ‘Küçük Ermenistan’ olarak adlandırmış ve bu bölgelerde bulunan 
Müslüman Türk köylerine karşı saldırılarda bulunmuştur (web 1). Bu saldırılar Nahcivan ve 
Iğdır bölgelerinde de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İngilizler, Nahcivan bölgesini Ermenistan 
Cumhuriyetine birleşitrerek, Türk Dünyası ve Osmanlı Devleti arasında bulunan karayolu 
irtibatını da kesmek istemiştir. Bunun üzerine bölgede bulunan Türk subaylarının da yardımı 
ile 3 Kasım 1918 tarihinde merkezi Iğdır olan ve Nahcivan bölgesini de kapsayan Araz-Türk 
Cumhuriyeti kurulmuştur (web 2). Bu cumhuriyet kısa sürede Ermeni saldırılarını durdurmayı 
başarmıştır. Fakat Ermeni saldırıları Zengezur ve Karabağ bölgesinde şiddetlenmiştir. 1918 
yılının Aralık- 1919 yılının Ocak aylarında Ermeni çeteleri bölgede tam bir kaos ortamı 
oluşturmuştur. Müslüman köyleri yağmalanmış, siviller katledilmiştir. Azerbaycan İçişleri 
Bakanlığı’nın hazırladığı ve bölgedeki durumla ilgili detaylı bilgi veren rapor, Ocak 1919 
yılında Meclise sunulmuştur. Bölgedeki durumun vahametini gözönünde bulunduran 
Hükümet Kabinesi, Karabağ bölgesini 15 Ocak 1919 tarihinde Gence Guberniyas’ının 
yönetiminden alarak, bölgede Karabağ General Gubernatorluk yönetim şekli oluşturmuştur. 
Ayrıca bölgede olağanüstü hal ilan eden hükümet, bölgeye askeri birliklerin sevk edilmesi 
için kabine toplantısı düzenlemiştir. 29 Ocak 1919 tarihinde Azerbaycan Hükümeti’nin 
toplantısında, Zengezur ve Karabağ bölgelerinde oluşan karmaşık durum sonucu bölgeleye 
General Gubernator atanması için İçişleri Bakanlığı'nın sunduğu rapor meclisde kabul 
edilmiştir. Azerbaycan Hükümeti, bütün raporları değerlendirdikten sonra bölgeye Hosrov
Bey Sultanov1'un  General Gubernator olarak atanmasını uygun bulmuştur. Karabağ’a gelen 
Hosrov Bey'in bölge için alacağı kararlardan endişelenen Ermeniler, Erivan'da yapılan 
toplantıda İngiliz Generali Thomson'a şikâyette bulunmuşlardır. 28 Şubat 1919 tarihinde 
Erivan’daki İngiliz ordusunun temsilci subayı, Hosrov Bey Sultanov'un bölge Gubernatoru
(askeri vali) tayin edilmesi hakkında İngiliz Dışişleri Bakanlığına mektup göndererek, Hosrov 
Bey'in Karabağ ve Zengezur bölgelerinde huzur ve asayişi sağlamak için vali olarak gittiğini 
yazmıştır. Ayrıca bölgede ırkçılıkla bağlı hiç bir eyleme ve silahlı kuvvetlerin bölgede 
kullanılmasına İngilizlerin izin vermeyeceğini bildirmiştir. Bölgede bulunan Andranik 
birliklerinin Şuşa ve çevre bölgelerine yerleşmesini önlemek için Pendjab'ın 14. Alay 
komutanı Binbaşı Mak Mosen bölgeye gönderilmiştir. General Thomson mektubunda Hosrov 
Bey'in Binbaşı Mosen'in komutası altında olacağını da yazmıştır (Barsegov, 2008).

28 Ocak 1919 tarihli Erivan Mşak gazetesinde Ermeni Generali Andranik Ozanyan'ın, kendi 
birliklerine gönderdiği bir bildirisi yayımlanmıştır. Bu bildiride, Müttefik kuvvetlerin Türk ve 
Tatarlarla olan bütün düşmanlıkları durdurulması istendiği belirtilmiştir. Ayrıca İngiliz ve 
Fransız temsilcileri Kafkasya bölgesinde her hangi bir olumsuzluk yaratacak savaşa izin 
vermeyeceklerini beyan etmiştir. Bakü'de bulunan İngiliz ordusu Generali Tomson'un Ermeni 
çetelerinin savaşı devam ettirmesinin Ermeni sorununu olumsuz yönden etkileyeceği söylemi
de bildiride yer almıştır (Mşak, 1919). Fakat bu bildirinin yayımlanmasının sonrasında da 
Ermeni çeteleri bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmiştir . Ermenilerin Müslüman köylerine 

1 Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilk Harb Nazırı ve Karabağ General Gubernatoru olan Hosrov Bey Sultanov 1879 
yılında Zengezur Kazasının Kurddağı köyünde doğmuştur. Harkov Üniversitesi tıbb fakülteinde eğitim alan 
Sultanov, Cumhuriyeti ilan eden İstiklal Beyannamesine ilk imza atanlardan biri olmuştur. Feteli Han Hoyski’nin 
oluşturduğu birinci hükümet kabinesinde Harbiye Nazırı olmuştur. Ermenilerin Karabağ’ın Şuşa, Askeran, 
Hankendi gibi stratejik bölgelerinde saldırılar düzenlemesi sonucu bölgeye General Gubernator olarak 
atanmıştır. XI. Kızıl Ordunun Azerbaycan’ı işgali ile Karabağ’da kendi birlikleri ile Sovyet yönetimine karşı isyan 
başlatmıştır. XI. Kızıl Orduya karşı sonuna kadar savaşsa da başarılı olamamıştır. Daha sonrasında Türkiye’ye 
mühaciret eden Sultanov, 1943 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. bkz: Nesiman Yaqublu, Cumhuriyet Kurucuları, 
Nurlar Neşriyyat, Bakı 2018, s.153, 156-157. 
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saldırması, bu bildirinin sadece gösteri amaçlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Hosrov Bey, bu 
saldırılar üzerine Başbakan Nesib Bey Yusufbeyli’ye çektiği 8 Mayıs 1919 tarihli telgrafta 
Ermeni çetelerinin Gorus bölgesinden geçen yolda hayvan sürülerini götüren ahaliye 
saldırdığını ve bölgenin Ermeni çetelerden temizlenmesi gerektiğini bildirmiştir. Yapılacak 
askeri operasyon için Azerbaycan Hükümetinden tam teçhizatlı iki bin kişilik piyade ve atlı 
birlikler istemiştir (ARDA, f.970, l.1, iş.96). 5 Haziran 1919 tarihli diğer bir telgrafta ise Şuşa 
bölgesinde Ermeni çeteleri ile küçük çatışmalar olduğunu ve ardınca bölgeye sevk edilen 
birliklerin ateşkesi sağladığını yazmıştır. Ayrıca Ermeni çeteci mensuplarından bazılarının 
Şuşa bölgesinde faaliyette bulunduğu haberini de aldığını ve 6 Haziran'da gerçekleştirilecek 
askeri operasyonlarla bölgedeki mevcut olan bütün Ermeni kışlalarını temizleyeceklerini de 
vurgulamıştır (ARDA, f.970, l.1, iş.65). Bu yazışmalardan görüldüğü üzere bölgedeki İngiliz 
askeri birliğinin varlığına ve sıkıyönetime rağmen Ermeni çetelerinin saldırıları sürmüştür.

Şuşa operasyonu sonrası mağlup olan Ermeni birlikleri Zengezura çekilmiş ve bölgede 
sivillere karşı intikam saldırıları düzenlemiştir. Bu durumda Azerbaycan Hükümeti, Zengezur 
bölgesine askeri operasyon düzenlenmesi kararı almıştır. Askeri operasyonla ilgili malumatı 
aylara öncesinden Ermenistan'ın Azerbaycan'daki diplomatik temsilcisi Agoronyan, 
Ermenistan Dışişlerine 20 Şubat 1919 tarihinde bir telegrafla bildirmiştir. Telgrafta: “Türk 
generalleri Karabağ bölgesinde olan Ermenileri silahsızlandırdıktan sonra Zengezur 
bölgesine bir kaç koldan saldıracağı malumatı edinmişimdir. Bu saldırı ile ilgili bütün 
hazırlıklar tamamlanmıştır” (Barsegov, 2008) şeklinde malumat yer almaktadır. Aslında 
Zengezur bölgesine yapılacak askeri harekat Ermenistan Devleti için hiçbir tehlike arz 
etmemiştir. Sadece bölgede Ermeni çetelerinin katliamına maruz kalan Müslüman nüfusu 
kurtarmak için düzenlenmiştir. Bu operasyonla ilgili Karabağ General-Gubernatoru Hosrov 
Bey'in, Harp Nazırı General Samed Bey Mehmandarov'a Şuşa'dan gönderdiği 26 Temmuz 
1919 tarihli telegrafta: “Zengezur bölgesinde zulme son vermek ve Nahcivan bölgesi ile 
irtibatı sağlamak için Ermeni sivil nüfus zarar görmeden, bölge Ermeni çetelerinden
temizlenmiştir. Ayrıca nüfusu Malakan Rusları olan Kızıl Boğaz ve Bazarçay bölgeleri 
Azerbaycan Hükümeti’nin yönetimin altına girmeyi kabul ettiklerini beyan etmişlerdir”
(ARDA, f 970, l.1, iş.65) şeklinde malumat yer almaktadır. Yazışmalardan görüldüğü üzere 
Azerbaycan Ordusu bölgedeki Hiristiyan sivillere karşı değil sadece Ermenistan Taşnak 
Hükümeti’nin desteklediği Ermeni çetelerine karşı askeri harekat düzenlemiştir.

Azerbaycan Hükümeti’ni Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği askeri operasyonlar sonucu,
Şuşa ve etraf köyler Ermeni çetelerinden temizlenmiştir. Osmanlı 15. Kolordu Erkanı Harbiye 
Dairesi tarafından 7 Temmuz 1919 tarihinde Harbiye Nezaretine bazı valilik ile fırka 
kumandanlıklarına yazılan tamimde; Karabağ hakkında durum değerlendirmesi yapılırken, 
Azerbaycan ordusunun on gün önce Şuşa ve etraf bölgelerinde Ermenileri mağlup ederek 
Gorus istikametinde ilerlediklerine dair malumat verilmiştir (Sarınay, 2009). Karabağ’daki 
askeri operasyonlarla ilgili Ermenistan Başbakanı Ovanes Kaçaznu’ni, Taşnak Partisi’nin 
toplantısında: “Biz Azerbaycan’la resmi olarak savaş durumunda değildik ama Karabağ ve 
çevre bölgelerinde fiilen Müslümanlara karşı savaşmaktaydık. Buna ilave olarak Şerur-
Dereleyez, Nahcivan, Zengibasar ve Zengezur bölgelerinde Müslümanlarla kanlı savaşlar 
yaşanmaktaydı, Sevr Antlaşması’nın şartları bizi kör etmiştir. Bu antlaşma yerine Türklerle 
doğrudan anlaşmaya varsaydık çok şey kazanmış olardık. Savaş mağlubiyetle sonuçlandı. İyi 
bir şekilde silahlanmış askerlerimiz savaşmadı, silahı bırakıb köylere doğru kaçtı” (Rus 
Devlet Askeri-Tarih Arşivi, fon 2100, liste 1, dosya 1142) ifadelerini sarf etmiştir. Bu 
konuşmadan görüldüğü gibi Ermeniler, Azerbaycan Hükümeti onlara zulm ettiği için değil, 
hayalleri olan Büyük Ermenistan’ı kurmak için Karabağ ve çevresinde isyanlar çıkarmışlardır. 
Emperyalist ülkelerin vaadlerine aldanan Ermenilerin, bu saldırıları mağlubiyetle 
sonuçlanmıştır .
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Karabağ bölgesi valisi Hosrov Bey, savaş sonrası bölgede durumu düzene sokmak ve taraflar 
arasında barışı sağlamak için 22 Ağustos 1919 tarihli ‘Karabağ Sorunu Üzerine Beyanatında’ 
Ermenilerle Müslümanlar arasında sorunların çözülmesi için bazı konuları ele almıştır. 
Bölgede yaşayan Müslüman ve Ermeniler arasındaki düşmanca hareketlere son vermek için 
kanun karşısında eşitlik ve kültürel-ekonomik birlik öne sürülmüştür. Beyanat: "20 Ağustos 
Karabağ'ın hayatında tarihi bir gündür. Bu gün Karabağ'ın iki halkı arasında (Ermeni-
Müslüman) yüksek devletçilik ve bir birine güvenin temeli atılıyor. Bu gün Devlet tarafından 
26 Ermeni bölgesinin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözülmesi için Ermeni 
Yedinci Kurultayı`nın toplanmasına izin verilmiştir. Ayrıca hükümet, Ermenilerin 
ihtiyaçlarının karşılanması için benim yanıma Ermeni halkından yardımcı tayin etmiştir. 
Bölgede yerli nüfusa yardım maksadıyla Ermeni-Müslüman ittifakını yaratılacaktır. 
Gerçekleşecek Kurultayda halk arasından seçilen ve Devlet tarafından tasdiklenen 3 kişiden 
oluşan bu İttifak Devlet Kurumlarında da halkı temsil edecektir" (ARDA, f.2898, l.1, iş.6)
şeklindedir. Fakat bütün bu çabalara rağmen Ermenistan Taşnak Hükümeti, bölgedeki 
Ermenileri Azerbaycan Hükümeti’ne karşı silahlı ayaklanmaya teşvik etmekde ısrarlı 
olmuştur. Ermenistan Hükümeti’nin bu davranışları iki ülke arasındaki sınır bölgelerinde 
tekrar çatışmaların yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Bunun üzerine İngiliz ve Amerikan 
devlet temsilcilerinin arabulucuğu sonucu Azerbaycan ve Ermenistan hükümetleri arasındaki 
sorunları çözüme kavuşturmak için 20 Kasım 1919 tarihinde Tiflis’te bir toplantı 
düzenlenmiştir. Bu toplantı sonucu 23 Kasım'da Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyetleri 
arasında bir antlaşma imzalanmıştır. Antlaşma metnine göre her iki taraf saldırıları 
durdurmayı ve tekrar silaha başvurmamak konusunda taahhütlerini kabul etmişlerdir (ARDA, 
f.970, l.1, iş.95). Fakat antlaşma metninin imzasi kurumadan Ermeniler, Zengezur ve Karabağ 
bölgelerinde tekrar saldırılara başlamıştır. Bunun üzerine Azerbaycan Hükümeti bölgeye 
askeri birlikler sevk etmiştir. Azerbaycan ordusunun karşı harekete geçmesinden endişeye 
düşen Ermenistan Hükümeti, Ermeni çetelerini durdurmak için İngiliz yardımına da 
başvurmuştur. 26 Şubat 1920 tarihinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Khatissian'ın, İngiltere 
Hükümetine çektiği telgrafta: "23 Kasım Anlaşması'nın göz ardı etmemekle yükümlü olduğum 
için yazıyorum. 19 Ocak 1920 yılında Ermeni çetelerinin Karabağ bölgesinde yaklaşık kırk 
Müslüman köyünü imha etmiştir. Şuşa bölgesine saldırılar devam ediyor. 23 Kasım 
Anlaşması gereğince bölgede bulunan binlerce Müslüman nüfusun mal ve can varlıklarını 
korumak için Ermenistan Hükümeti, bölgeye küçük bir müfreze göndermiştir. Bu müfreze 
Ermeni çetelerinin Müslüman köylerine karşı bazı planlarını engelleyebilmiştir" (ARDA, 
f.970, l.1, iş.113). Bu telgraftan da anlaşıldı üzere bölgedeki Ermeni çeteleri antlaşma öncesi 
ve sonrası katliam ve yağma eylemlerini durdurmamışdır.
Rusya'da Bolşevik yönetimi tam otoritesini sağladıktan sonra, Çarlık dönemindeki eski 
sınırlarını düzenlemek ve kayb ettikleri toprakları geri almak için harekete geçmiş ve Güney 
Kafkasya bölgesini işgal etmek için fırsat aramaya başlamıştır. Ermenilerin Mart ayında 
Karabağ bölgesinde başlattığı isyanlar, Ruslara aradığı fırsatı vermiştir.  Karabağ valisi 
Hosrov Bey'in 23 Mart'ta Azerbaycan Hükümeti’ne gönderdiği telgrafta Ermenilerin güçlü 
saldırılar gerçekleştirdiğini yazmıştır. Azerbaycan Hükümeti’nden silah ve teçhizat 
yardımında bulunmasını talep etmiştir (ARDA, f.970, l.1, iş.65). XI. Kızıl Ordunun 
Azerbaycan Cumhuriyetini işgal etmesini kolaylaştırmak için Ermenilerin, Mart ayında 
Karabağ ve etraf bölgelerinde çıkardığı isyanlar, Hosrov Bey'in Azerbaycan İçişleri 
Bakanlığına yazdığı mektupta da yer almıştır. Hosrov Bey mektubunda: "Bu yılın Şubat 
ayından itibaren Şuşa şehri yakınlarında yaşayan Kalendaraslı Ermeni çeteci Egiş 
Voskanyan gizli olarak Zengezur bölgesine giderek orada silah ve cephane toplamağa 
başlamıştır. Ermeni çetelerinin bir biri ile iletişim sağlamasının karşısını almak ve Zengezur 
bölgesini kontrolde tutmak için 29 Şubat’ta komando birlikleri oluşturdum. Ermenilerin iki 
birlikle bölgeye dahil olarak ateş açması olayları başlatmıştır. Çatışmalar sonucu Kaladaras 
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köyünden Krikor Aruşanov yakalandı ve iki ölü bir yaralı Ermeni ele geçrildi. Diğer silahlılar 
ise kaçarak gizlenmişlerdir. Aruşanov`un verdiği ifadelerde malum olmuştur ki Ararat 
Devleti'nin hafiyeleri ile irtibat kuran 50 kişiye yakın Ermeni partisi üyeleri Zengezura 
geçerek Egiş Voskanyan'dan silah almıştır. Şuşa eyaletinde Dağlık alanlar boyunca bölgenin 
tehlikesizliği Şuşa Polis Karakoluna emanet edilmiştir”( ARDA, f.894, l.7, iş.22) ifadeleri
yer almıştır. 1920 Nisan ayına gelindiğinde olaylar daha karmaşık bir hal almış, Ermeniler 
Karabağ’ın bir çok şehrinde isyan çıkarmıştır. Azerbaycan Hükümeti, bu isyanları yatırmak 
için ordunun büyük bir kısmını bölgeye sevk etmek zorunda kalmıştır. Bu da Azerbayca’nın 
Kuzey sınırlarının savunmasız kalmasına neden olmuştur. Bu durumu, XI. Kızıl Ordu 
komutanları ustalıkla kullanarak, Bakü’nü işgal etmiştir.

SONUÇ

Tarih boyu farklı hanedanlara ve devletlere ev sahipliği yapan Karabağ bölgesi, doğası ve 
stratejik özelliği ile her zaman devletler arasında mücadele konusu olmuştur. Bölgede iki 
farklı etnik grup arasında mücadele ise 20. yüzyılın ilk yıllarına tesadüf etmektedir. Fransız 
İhtilali ile milliyetçilik akımının imparatorluklarda yayılması, Çarlık Rusya sınırları içindeki 
milletleri de etkilemiştir. Karabağ’da yaşayan Ermeniler ve Azerbaycan Türkleri de bu
milliyetçi akımdan kendi paylarına düşeni almışlardır. Rusya’da 1905 Meşrutiyetinin fırsat 
bilen Ermeniler, bölgede toprak iddialarını ileri sürerek Müslümanlar yaşayan şehirlere ve  
köylere saldırmışlardır. Bu saldırılar 1920’yılına kadar aralıklı olarak devam etmiş, bazen 
soykırım boyutuna varan katliamlar yapılmıştır. Birinci Dünya Harbi sonrası bölgede kurulan 
bağımsız devletler bu saldırıları etnik grup seviyesinden devletlerarası çatışmaya kadar 
götürmüştür. Karabağ bölgesini Paris Barış Konferansı sırasında Azerbaycan toprağı olarak 
kabul edilmesi durumu ile Ermeniler hiçbir zaman barışmamıştır. Emperyalist Batılı güçlerin 
ve Ermenistan Taşnak Hükümetinin de desteğini alan bölgedeki Ermeniler, Müslüman 
nüfusun yaşadığı köylere saldırılar düzenlemiş ve katliam yapmıştır. Bu saldırılara karşılık 
Azerbaycan Hükümeti’nin bölgede General Gubernatorluk yönetim üsulü yaratmakdan ve 
Hosrov Bey Sultanov’u vali olarak atamaktan başka çaresi kalmamıştır. Hosrov Bey 
Sultanov’un bölgede düzenlediği askeri operasyonlar ve aldığı kararlara baktığımız zaman iki 
halk arasında sükunetin sağlanması ve barışın korunması adına olmuştur. Hosrov Bey’in 
düzenlediği askeri operasyonların başarı oranı bölgede kısmende olsa sükunetin sağlanmasına 
yardımcı olmuştur.  Ayrıca Hosrov Bey, sadece Ermeni silahlı çetelerine karşı mücadele 
etmiş, Ermeni ve diğer Hiristiyan sivillere yönelik hiçbir silahlı saldırıda bulunmamıştır. 
Hatta Hosrov Bey’in yayımladığı beyanatla, Ermenilerin kültürel ve ekonomik olarak 
Müslümanlarla eşit haklara sahip olmasını ve Ermeni bölgelerinin sorunlarının çözümünü 
sağlamıştır. Fakat Ermenilerin Büyük Ermenistan talepleri ve Batılı güçler ile Bolşeviklerin 
Ermenilere destek sağlaması, gerçekleştirilen bütün faaliyetleri sonuçsuz bırakmıştır. 
Azerbaycan Hükümeti, bölgede aldığı askeri önlemler ve sosyo-kültürel faaliyetlerle Ermeni 
ve Müslüman halkının yaşam durumunu üst seviyeye taşımak için çalışırken, bölgedeki 
Ermeni halkının temsilcileri, Kızıl Ordu kampını ziyaret ederek, bölgenin kolaylıkla Bolşevik 
işgalini altına düşmesine neden olan Karabağ’daki Ermeni isyanları üzerine anlaşmıştır.
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XÜLASƏ

Ümumtəhsil məktəblərində fizikanın  problemli öyrənilməsi xüsusi didaktik və metodik 
sistem olub, bütünlüklə təfəkkürün və yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafının müəyyən məntiqi-
psixoloji qanunauyğunluqlarına əsaslanmışdır. Bununla yanaşı qeyd edilməlidir ki, yaşadığımız 
XXI əsr elmi-texniki tərəqqi təhsilin bütün pillələrinə, o cümlədən ümumtəhsil məktəbində tədris
olunan fənlərdən biri olan fizikanın inkişafetdirici funksiyasına diqqəti təlabatı mühüm dərəcədə
artırmağı metodik vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur. Bütün sahələrdə sürətlə inkişaf edən
respublikamızın ictimaiyyətinə, sənayesinə, kənd təsərrüfatına yaradıcı düşünən, qarşıya 
qoyulmuş problemlərə yaradıcılıqla yanaşan və onları həll etməyi bacaran, geniş dünyagörüşü və
inkişaf etmiş təfəkkürə malik, təşəbbüskar gənc kadrlar yetişdirilməlidir. Ona görə də fizikanın 
öyrənilməsi yalnız müəllimdə şagirdlərə biliklərin ötürülməsi, onların şagird yaddaşında 
toplanması çox azdır. Əksinə bilik, bacarıqların mənimsənilməsində qarşıya çıxan ziddiyyətləri 
“hamarlamaq ” yox, onları qabartmaq, dəf edilməsinin yolları və metodları ilə tanış edilməsi 
zəruridir. Məktəblilərin təfəkkürünün inkişafı və idraki fəallıqlarının təmini üçün biliklərin 
mənimsənilməsində fikri fəaliyyətin təşkilinin qanunauyğunluğu, onun idarə olunması, düzgün 
istiqamətləndirilməsi, formalaşdırılmasıdır. 

Məqalədə problemli yanaşmaya, xüsusən problemli situasiyaların yaradılmasına, problemli 
məsələlərin mövzulara daxil edilməsinə toxunulmuşdur.
Problem və problemli situasiya haqqında gündəlik həyatımızda çox eşidirik və özümüzdə
onlardan geniş istifadə edirik. Problem yunan dilindən götürülmüş, tərcüməsi hər hansı “vəzifə”, 
“tapşırıq” mənasını daşıyır. Pedaqogikada problem adı altında şagirdin nəzəri və praktik 
xarakterli çətinliklə rastlaşması və onun şagird tərəfindən müstəqil aradan qaldırılması anlanılır.

Problemli situasiya problem anlayışı ilə sıx əlaqədar olub, problemi həll etmək üçün 
yaradılmış vəziyyədtir. Adətən bu çətinlik məqsədyönlü edilir. Vəziyyət şagirdi məcbur edir ki, o 
bu çətinliyin aradan qaldırılmasında yeni biliklər və yeni fəaliyyət təcrübəsi qazansın, gələcəkdə
də onlardan istifadə etsin. 
Problemli təlim (onun xüsusi halı olan problemli situasiyaların yaradılmasını) problemi hissələrə
ayırmaq və onun öyrənmə prosesinə daxil edilməsi deyildir.  Problemli situasiyalar yaratmaqla 
problemin həlli müəllim və şagirdlərlə birgə, fəal fəaliyyətin nəticəsi olmalıdır. Bu isə şagirdlər
üçün mürəkkəb idraki fəaliyyətdir. Bu baxımdan şagird tədricən belə həll fəliyyətinə
hazırlanmalıdır, əks halda belə dərslərdə qiymətli dəqiqələr boş yerə sərf olunar. Qeyd edilən
məqsədə nail olmaq üçün şagirdləri orta məktəbin aşagı siniflərindən onlara problemin həlli
yolları və problemin həlli öyrədilməlidir. Problemin təhlilində yeni əlaqələr və əvvəllər məlum 
olmayan keyfiyyətlər üzə çıxır.

Açar sözlər: problem, problemli situasiya, problemli situasiyalar sistemi, fizika

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 550 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



ABSTRACT

Problem-based learning of physics in secondary schools is a special didactic and 
methodological system, based entirely on certain logical and psychological laws of development 
of thinking and creativity. At the same time, it should be noted that the scientific and 
technological progress of the XXI century has significantly increased the demand for attention at 
all levels of education, including the developmental function of physics, one of the subjects 
taught in secondary schools. The rapidly developing society, industry, agriculture of our republic 
in all spheres must be trained young people who think creatively, creatively approach the 
problems and solve them, have a broad outlook and developed thinking, initiative. Therefore, the 
study of physics is very limited only by the teacher's transfer of knowledge to pupil, their 
accumulation in the student's memory. On the contrary, it is necessary not to "smooth" the 
contradictions in the acquisition of knowledge and skills, but to exaggerate them and get 
acquainted with the ways and methods of overcoming them. The regularity of the organization of 
intellectual activity in the acquisition of knowledge for the development of students' thinking and 
ensuring their cognitive activity, its management, proper direction, formation. The article 
touches on the problematic approach, especially the creation of problematic situations, the 
inclusion of problematic issues in the topics.

We hear a lot about problems and problematic situations in our daily lives and we use them 
widely. The problem is taken from the Greek, which means any "task", "task". In pedagogy, 
under the name of the problem, it is understood that the student encounters a theoretical and 
practical difficulty and its independent elimination by the student. The analysis of the problem 
reveals new relationships and previously unknown qualities.

It should be noted that maintaining optimality in the creation and use of problematic situations 
is one of the necessary and important conditions.

Keywords: problem, problematic situation, problematic situational system

Qeyd olunmalıdır ki, problemli situasiyaların yaradılması və istifadəsində optimallığın 
saxlanılması zəruri və mühüm şərtlərdən biridir.

Qeyd olunmalıdır ki, problemli situasiyaların yaradılması və istifadəsində optimallığın 
saxlanılması zəruri və mühüm şərtlərdən biridir.

Ümumtəhsil məktəblərində fizikanın problemli öyrənilməsi xüsusi didaktik və metodik
sistem olub, bütünlüklə təfəkkürün və yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafının müəyyən məntiqi-
psixoloji qanunauyğunluqlarına əsaslanmışdır. Bununla yanaşı qeyd edilməlidir ki, yaşadığımız 
XXI əsr elmi-texniki tərəqqi təhsilin bütün pillələrinə, o cümlədən ümumtəhsil məktəbində tədris
olunan fənlərdən biri olan fizikanın inkişafetdirici funksiyasına diqqəti təlabatı mühüm dərəcədə
artırmağı metodik vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur. Bütün sahələrdə sürətlə inkişaf edən
respublikamızın ictimaiyyətinə, sənayesinə, kənd təsərrüfatına yaradıcı düşünən, qarşıya 
qoyulmuş problemlərə yaradıcılıqla yanaşan və onları həll etməyi bacaran, geniş dünyagörüşü və
inkişaf etmiş təfəkkürə malik, təşəbbüskar gənc kadrlar yetişdirilməlidir. Ona görə də fizikanın 
öyrənilməsi yalnız müəllimdə şagirdlərə biliklərin ötürülməsi, onların şagird yaddaşında 
toplanması çox azdır. Əksinə bilik, bacarıqların mənimsənilməsində qarşıya çıxan ziddiyyətləri 
“hamarlamaq ” yox, onları qabartmaq, dəf edilməsinin yolları və metodları ilə tanış edilməsi 
zəruridir. Məktəblilərin təfəkkürünün inkişafı və idraki fəallıqlarının təmini üçün biliklərin 
mənimsənilməsində fikri fəaliyyətin təşkilinin qanunauyğunluğu, onun idarə olunması, düzgün 
istiqamətləndirilməsi, formalaşdırılmasıdır. 
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Məqalədə problemli yanaşmaya, xüsusən problemli situasiyaların yaradılmasına, problemli 
məsələlərin mövzulara daxil edilməsinə toxunulacaqdır.

Qarşıya qoyulmuş məqsədi reallaşdırmaq üçün ilk növbədə istifadə edəcəyimiz terminlərin adı 
altında nə anlayacağımızı müəyyənləşdirək.

Problem və problemli situasiya haqqında gündəlik həyatımızda çox eşidirik və özümüzdə
onlardan geniş istifadə edirik. Problem yunan dilindən götürülmüş, tərcüməsi hər hansı “vəzifə”, 
“tapşırıq” mənasını daşıyır. Pedaqogikada problem adı altında şagirdin nəzəri və praktik 
xarakterli çətinliklə rastlaşması və onun şagird tərəfindən müstəqil aradan qaldırılması anlanılır.

Problemli situasiya problem anlayışı ilə sıx əlaqədar olub, problemi həll etmək üçün 
yaradılmış vəziyyədtir. Adətən bu çətinlik məqsədyönlü edilir. Vəziyyət şagirdi məcbur edir ki, o 
bu çətinliyin aradan qaldırılmasında yeni biliklər və yeni fəaliyyət təcrübəsi qazansın, gələcəkdə
də onlardan istifadə etsin. 

Qeyd olunmalıdır ki, problemli situasiyasız problem həll oluna bilməz, o elə nəzəri və praktik 
çətinlik olaraq da qalacaqdır.

XX əsrin pedaqoqlarından biri sayılan V.Okon apardığı tədqiqatlara əsasən qeyd edirdi ki, 
“problemli öyrənmənin ən mühüm cizgisi sualların qoyuluşu deyil, problemli situasiyanın 
yaradılmasıdır” (8, s.67). Ona oxşar mülahizələr rusiyalı psixoloq S.L,Rubenşteyn tərəfindən
diqqətə çatdırılmışdır: “ Fikri prosesin başlanğıcı adətən problemli situasiyadır. İnsan o zaman 
düşünməyə başlayır ki, onda nəyi isə anlamağa təlabat yaranır”. (13, s.347). Hər iki böyük 
mütəxəssisin tədqiqatlarına əsalanmaqla inamla nəticə çıxarmaq olar ki, ümumtəhsil məktəbdə
fizikanın təlimi prosesində problemli təlimin sistemli tətbiqi şagirdlərin təfəkkürünün sürətli
inkişafını təmin etməklə yanaşı, məktəblinin bilik ehtiyatını “yatmağa” qoymur, onları daima 
effektiv və dinamik irəliləməklə işləməyə məcbur edir. 

Təlim prosesində məktəblilər üçün problemli situasiyalar hərəkətverici qüvvəyə çevrilir ki, o 
xarici və daxili ziddiyyətləri özündə birləşdirsin. Bu sistemdə təlimi problem aparıcı rol oynayır. 
O, şagirdin idraki tələbatı, təlimi motivi ilə əlaqədar olub biliklərin mənimsənilməsinin empirik 
səviyyəsindən nəzəri səviyyəyə keçidini ifadə edir. Bu da öz növbəsində məktəblinin fikri 
fəaliyyətinin yüksək səviyyəsini xarakterizə edir.

Problemli təlim (onun xüsusi halı olan problemli situasiyaların yaradılmasını) problemi 
hissələrə ayırmaq və onun öyrənmə prosesinə daxil edilməsi deyildir.  Problemli situasiyalar 
yaratmaqla problemin həlli müəllim və şagirdlərlə birgə, fəal fəaliyyətin nəticəsi olmalıdır.Bu isə
şagirdlər üçün mürəkkəb idraki fəaliyyətdir. Bu baxımdan şagird tədricən belə həll fəliyyətinə
hazırlanmalıdır, əks halda belə dərslərdə qiymətli dəqiqələr boş yerə sərf olunar. Qeyd edilən
məqsədə nail olmaq üçün şagirdləri orta məktəbin aşagı siniflərindən onlara problemin həlli
yolları və problemin həlli öyrədilməlidir. Problemin təhlilində yeni əlaqələr və əvvəllər məlum 
olmayan keyfiyyətlər üzə çıxır. 
Nümunəyə müraciət edək. (mövzü mövcud “Fizika-7” dərsliyində -5.1-də verilmişdir). 
Mövzunun əsas məzmununa daxildir: Qüvvə momentinin qüvvənin modulundan asılılığını təsdiq 
etmək. Momenti yaradan qüvvənin qol ilə tərs mütənasibliyi. Cismin tarazlıq şərtinin tədqiqi.  

Müəllim mövzunu şagirdlər üçün maraqlı etmək məqsədilə lövhənin qarşısına fiziki 
baxımdan qüvvəli, boyca böyük oğlan uşağını və bunun əksi olan kiçik bir qızı çağırıb yanaşı 
dayandırır. Sonra sinfə müraciət edir: “Bu qız oğlanın açmaq istədiyi qapını bağlı saxlaya 
bilərmi?”  (Qapı dəhlizə açılır). Şagirdlər düşünmədən, öz kiçik həyat təcrübələri əsasında bunun 
mümkün olmayacağını söyləyirlər. Bundan sonra müəllim vəziyyəti yoxlamağı təklif edir. Qız 
qapının əl tutulan yerindən tutur, oğlan isə həncaməyə çox yaxın yerdən əks istiqamətdə qapını 
açmağa çalışır. Bütün sinif canlanır və həyacanlanır. Oğlan qapını aça bilmir, şagirdlər vəziyyətə
təəcüblənirlər. Onların fikrinə görə vəziyyət belə olmamalaydı. Sinifdə təəccüb və fikri gərginlik 
bərqarar olur, bu problemli situasiyanın yaranmasıdır: niyə qüvvəli oğlan qızın tutduğu qapını
aça bilmədi? Şagirdlərin hər biri cavab axtarışına qoşulmasına baxmayaraq, cavab tapılmır. Bu 
halda müəllim onlara kömək edərək daha ümumi problemi formalaşdırır: “Hansı şərtdə kiçik 
qüvvə daha böyük qüvvəyə qarşı dura bilər?”. Sualın cavabının axtarışında məktəblilər müxtəlif 
variantları nəzərdən keçirsələr də, cavab tapılmır. 
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Problemin qoyuluşundan sonra müəllim məktəblilərə elan edir ki, onlar cavabı “Sadə
mexanizmlər. Ling” adlanan yeni mövzunu öyrəndikdə tapacaqlar. Yeni mövzuya həsr edilmiş 
dərsin belə başlanılmasında heç kim laqeyd qalmır.

Mövzuda ikinci problemli situasiya yenə də müəllim tərəfindən yaradılır: tərpənməz fırlanma 
oxu olan cismə bir neçə qüvvə təsir etdikdə o, hansı şərt daxilində tarazlıqda ola bilər? 

Yenidən müxtəlif fərziyyələr irəli sürülür, düzgünü seçilir.Onun düz olması nümayiş 
eksperimentdə yoxlanılır. 

Mövzuya qarşı marağı daha da artırmaq məqsədilə Arximed (təqribən 287-212 b.e.ə.) və
onun fəaliyyəti haqqında qısa, yığcam məlumat verilir.

O, qədim Yunanıstanın böyük riyaziyyatçısı, fiziki və mühəndisi olub. Arximed kürənin 
həcminin, kürə səthinin sahəsini və onun hissələrini, silindr və ellepsin fırlanmasından alınan 
cisimlərin həcmini, hiperbolanı və parabolanı hesablamağı bacarmışdır.

Arximed yalnız fizik və riyaziyyatçı deyil, həm də öz dövrünün böyük mühəndisi olmuşdur. 
Mexanikada lingin qanunları, cisimlərin üzmə şərtini (“Arximed qanunu”), paralel qüvvələrin
toplanması qanunlarını kəşf etmişdir.

Bütün dövrlərin böyük alimlərindən sayılan Arximed kənd təsərrüfatında sahələri sulamaq 
üçün “İlbiz”maşınını və su qaldıran vinti də kəşf etmişdir (Bu gün o vintdən məişətdə harada 
istifadə olunur?). O, böyük yükləri qaldırmaq üçün linglər və bloklar sistemindən istifadəni təklif 
etmiş, ağır daşları və qablara doldurulmuş yanan maddələri düşmən üzərinə tullayan hərbi 
maşınlar ixtira etmiş və bu maşınlar dağma şəhəri olan Sirakuzun mühasirəsində geniş istifadə
olunmuşdur. Elm tarixi bu böyük alimin xidmətlərini unutmayacaqdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
elmi-metodiki ədəbiyyatda belə situasiyaların yaradılması üçün onlardan mənbə kimi istifadə
edilə bilər. Qeyd olunmalıdır ki, problemli situasiyaların yaradılması və istifadəsində optimallığ 
ın saxlanılması zəruri və mühüm şərtlərdən biridir.

Problemin həlli mərhələlərinin ardıcıllığı

Problemin həlli mərhələləri Təlim işinin mərhələləri
I Vəziyyəti təhlil edib, problemi anlamaq.

Gizli ziddiyyəti aşkar etmək, şagirdlərin
diqqətini ona yönəltmək

Səbəb nəticə əlaqələrini müəyyənləşdir-
mək; əvvəllər formalaşmış ayrılıqların 
səbəb-nəticə əlaqələrini tapmaq

II Müxtəlif variantlı fərziyyənin formalaş-
dırılması, optimal variantın seçilməsi

Müxtəlif fərziyyələrin irəli sürülməsi

III Seçilmiş fərziyyənin məlum biliklər
əsasında isbatı

Seçilmiş optimal fərziyyənin əsaslan-
dırılması

IV Həllin nəticələrinin təhlili və ümumi 
çıxarışlar

Səbəb-nəticə əlaqələrinin aşkarlanması, 
onları problemin həlli prosesində
zənginləşdirilməsi.

Qeyd edək ki, sinifdə pedaqoji ustalığa malik müəllim tərəfindən yaradılan problemli 
situasiyaların “zənciri” elə sinifdə, məhdud çərçivədə də qalmalıdır. Onun inkişafı şagirdlərin ev 
tapşırıqlarında, bədii ədəbiyyatdan götürülmüş əsərlərdə, rəsm əsərlərində, ev təcrübələrində
davam etdirilməlidir. 
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APPLICATION OF SIGMA TENDENCY INDICATORS IN ASSESSMENT OF 
PHYSICAL DEVELOPMENT

Aylin AGASİYEVA
Center for Sanitary and Epidemiological Surveillance of the Ministry of Defense, 

J.Salimov Street, Building 3, Baku, AZ 1078,

ABSTRACT

Physical development is a set of somatometric, somatoscopic and physiometric indicators widely 
used in assessing the health of the body. At the same time, according to many studies, absolute 
indicators of physical development and various coefficients calculated on their basis create 
difficulties in the objective assessment of health status.

The aim of this study is to determine the role of nutrition in the health of adolescents studying in 
a closed high school by studying their physical development.

Our research was conducted among 15-16-year-old first and second year high school students (290 
and 200 people, respectively) on an organized diet, and studied the macronutrient content of the 
diet approved by the lyceum administration. At the same time, 9 morphometric and physiometric 
indicators reflecting the physical development of adolescents (weight, height, chest circumference, 
Kettle coefficient, arm and torso muscle strength, tendencies to ideal body weight, subcutaneous 
fat thickness, amount of fat components in the body) were measured by modern research methods. 

In order to objectively assess the physical development of high school students, the average value 
of the sum of the gradations of the same name of the sigma tendency of the set of measured 
indicators was calculated.

According to research, the macronutrient content of high school students' diets is higher than the 
physiological needs of 15-16-year-olds. For example, the amount of carbohydrates in the diet was 
662.75 ± 28.83 g, which exceeded the physiological norms by 144.07%. The actual mass ratio of 
proteins, fats and carbohydrates in the diet was 1: 0.84: 4.70 (normal - p: f: c = 1: 1, 1: 4.8). 
According to these data, the diet of high school students is assessed as an excessive and unbalanced 
form of inefficient nutrition due to the amount of macronutrients and their mass ratios.

According to the average values of the sum of gradations of sigma tendency of anthropometric 
indicators, the number of children with average level of physical development in the I and II 
courses was 59.61 ± 1.74 and 64.16 ± 1.73%, respectively. The number of students with higher 
than average level of development was 17.82% in the first year and 25.71% in the second year. 
This means that up to 26% of second-year students have higher anthropometric values than normal 
and may be at risk due to excess body weight and propensity to gain weight.

Key words: physical development, adolescents, overeating, sigma tendency
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INTRODUCTION

Physical development indicators are one of the most widely used and widely used data in child 

and adolescent health assessment technology. Physical development in modern times - the 

environment in which the child's body is exposed, the learning process, lifestyle, nutrition, etc. is 

formed under the influence of factors and reflects these effects. Anthropometric data are used as a 

criterion in the detection of many tendencies in the body, especially in the uncertainty between the 

state of health (premorbid conditions) and in the assessment of the real state of health in general 

[2, 6, 18].

Physical development consists of a set of somatometric, somatoscopic and physiometric indicators 

of the body of a child and adolescent. In the complex of these indicators, the study of body weight, 

height and subcutaneous fat, which are more sensitive to changes in the environment, especially 

nutrition, is considered a priority [9, 21]. However, the data obtained by a number of researchers 

show that the results of separate somatometric and physiometric measurements, which reflect the 

physical development of the organism, often do not reflect the same pattern. Therefore, it is quite 

difficult to characterize the general and complete state of physical development [4, 10, 16]. 

Therefore, various authors have proposed various integrated indicators in order to objectively 

assess the physical development and nutritional status of adolescents [12, 20]. In this case, the 

application of a scoring approach and complex formulas, in many cases, is subjective, but requires 

an additional amount of additional calculations.

It should also be noted that the role of nutrition in the physical development of children and 

adolescents in children with different organizational nutrition (secondary school)(1, 5, 7, 17]. The 

role of nutrition in the formation of the health of adolescents studying in special purpose closed 

educational institutions is of particular importance. The results of considerable research on this 

subject have been interpreted in the scientific literature [7, 15]. Despite the fact that a special 

regime closed lyceum has been operating in our country for more than half a century, the nutrition, 

physical development and other health issues of teenagers (students or cadets) studying here have 

not been studied.
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OBJECTIVE OF THE STUDY

The role of nutrition in the health of adolescents studying in a special regime closed educational 

institution (lyceum) was determined by studying their physical development.

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH

The research was conducted among 490 cadets, aged 15-16, studying in a special regime closed 

educational institution. The duration of education at the institution is 2 years. Feeding of students 

is carried out in the form of organized nutrition 4 times a day in accordance with the nutrition 

norms approved by the administration of the lyceum.

In the study, the nutrition of adolescents was studied by analyzing their 1-month daily menu 

schedules, with the focus on the amount of macronutrients entering the body through the daily diet 

and the level of energy received per day. The chemical composition and energy value of the foods 

included in the diet were determined according to the table of chemical composition of foods used 

as a guideline in similar studies [19], and the results were compared hygienically compared with 

official standards [14].

In view of the above, in order to ensure the objectivity of the assessment of physical development 

of high school adolescents examined in our study, a number of somatometric and physiometric 

indicators [children's body weight and height, chest circumference, body mass ratio (Kettle's ratio), 

inclinations from ideal body weight, hand and strength of trunk muscles, thickness of subcutaneous 

fat layer, amount of fat components in the body] sigma tendency data were used. Determining the 

sigma tendency of various indicators is widely used as a proven approach to the assessment of 

physical development [11, 13] and allows to obtain objective information. By calculating the sum 

of the gradations of the same name of the sigma tendency of the set of different indices, it is 

considered possible to ensure that the information obtained is more objective. The most modern 

research methods in the arsenal of the relevant field were used in the measurement and 

determination of these indicators [3, 11].

Statistical processing of the material was carried out using the "Statistics" application software 

package. The results are presented in the form of the average mathematical value of the indicators 

(M), the mean error of the mean (m) and the value of the standard deviation. The level of difference 

between the compared groups was assessed according to the Student's criterion, with the results 

considered statistically significant at p <0.05.
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DISCUSSION OF MATERIAL

It is known that nutritional status is an integral indicator of meeting the body's need for nutrients 

[8]. In our study, a study of the nutritional status of high school students found that the amount of 

nutrients and energy they received from their daily diet was higher than the physiological needs of 

adolescents. As can be seen from Table 1, the amount of carbohydrates in the daily ration was 

662.75 ± 28.83 g or 144.07% of the norm. 

Table 1. Macronutrients in the average daily diet of high school students
composition and energy value

Macronutrient content 
of the diet and

energy cost

Daily amount
Hygienic norm

due to the situation, %
actual level 

(according to high 
school norms)

physiological 
need

norm [14]
Proteins, q 140.82 ± 9.11 115 122.45

Fats, q 118.85 ± 4.36 110 108.04
Carbohydrates, q 662.75 ± 28.83 460 144.07

Energy, kcal 4283.93 ± 200.21 3290 130.21

At the same time, the fact that the actual level of proteins and fats in the daily diet, as well as the 
energy value is higher than hygienic norms, gives grounds to assess the nutrition of high school 
students as overeating.

According to the current hygienic norms [14], the ratio of mass (p: f: c) between 

macronutrients in the daily ration should be 1: 1.1: 4.8 per unit of protein. This ratio also provides 

information on whether the diet is balanced. According to the results of our research, the fact that 

the actual level of this mass ratio (p: f: c) is 1: 0.84: 4.70 characterizes the nutrition of high school 

students as unbalanced nutrition.

Significantly higher than the physiological norms of the daily diet of high school students, along with 

an increased risk of premorbid conditions and the development of a number of chronic diseases in

the future, has a direct impact on their morphometric parameters. In order to assess the level of this 

impact, first of all, the actual levels of some anthropometric and physiometric characteristics of 

adolescents studying in different courses of the lyceum were studied (Table 2).
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Table 2. Average actual quantities of cadets' physical development indicators

Indicators Course
Statistical data

M ± m,% σ t, p

Body weight, kg
I 62.84 ± 0.39 6.60 6.88;

<0.01II 67.24 ± 0.51 7.27

Height, cm
I 168.52 ± 0.32 5.56 4.80;

<0.01II 170.73 ± 0.33 4.72

Body mass ratio (BMI), kg / m2
I 21.98 ± 0.25 4.36 0.16; > 

0.05II 22.84 ± 0.18 2.60

Ideal body weight (IDM)
I 64.74 ± 0.31 5.39 5.34;

<0.01II 67.04± 0.30 4.22

Chest circumference (at rest), cm
I 87.70± 0.36 6.20 0.84;

> 0.05II 88.12 ± 0.34 4.90

Thickness of skin layer, mm
I 7.85 ± 0.04 0.75 13.53;

<0.001II 10.15 ± 0.17 1.09

Amount of fat components in the body,%
I 12.96 ± 0.10 1.67 9.60;

<0.01II 14.67 ± 0.41 2.16

Hand muscle strength, kg
I 38.80 ± 0.63 2.44 6.97;

<0.001II 48.77 ± 1.29 4.27

Strength of the pelvic floor muscles, kg
I 89.09 ± 1.02 3.94 19.03;

<0.001II 118.40 ± 1.16 16.36

According to the data in Table 2, there are a number of differences in the actual levels of 

morphometric parameters of the examined adolescents, depending on the training course. These 

differences can be considered as a result of the nutrition of the second-year students of the lyceum in 

accordance with the nutritional norms of the lyceum for a period of 2 academic years compared to 

the first year (extra nutrition for a longer period of time). As can be seen from these data, the 

performance of second-year students is higher than that of first-year students, and this increase is 

often statistically significant. However, the statistical inaccuracies of the differences between some 

indicators (> 0.05) and the small differences between some indicators depending on the course do 

not give a completely objective picture of the physical development of high school students in the 

context of overeating.

In order to objectively assess the physical development of high school students in the given 

conditions, the sigma tendency indicators of 9 measured indicators were investigated. As can be seen 
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(Table 3), the gradations of the sigma tendency of individual specific indicators do not fully and 

clearly reflect the state of children's physical development. Taking this into account, the average 

values of the sum of gradations of the same name of the sigma tendency of all traits were calculated 

(Table 4).

Table 3. Indicators of different gradations of sigma tendency of some anthropomeric signs of 
cadets

Demonstrators
Cour
se

gradations (%) and characteristics of the tendency
± 1 ,
average

(+) 1 - (+) 
2 more than 
eliminated

> (+) 2 ,
high

(-) 1 - (-) 2 ,
down to the 
middle

<(-) 2 ,
down

Mass
I 58.62 ± 0.07 14.14 ± 0.02 7.24 ± 0.03 16.55 ± 0.02 3.45 ± 0.015
II 65.50 ± 0.23 19.0 ± 0.25 5.0 ± 2.36 10.50 ± 0.24 -

Height
I 65.86 ± 0.08 18.28 ± 0.02 3.45 ± 0.02 10.0 ± 0.013 2.41 ± 0.011
II 67.50 ± 0.16 19.0 ± 0.26 5.0 ± 0.56 7.0 ± 0.16 1.50 ± 1.02

Ketle 
coefficient

I 71.03 ± 008 6.55 ± 0.80 1.38 ± 0.02 13.03 ± 0.001 8.0 ± 1.13
II 66.0 ± 0.30 24.50 ± 0.05 9.50 ± 0.99 - -

Chest 
circumference

I 68.62 ± 0.14 16.55 ± 0.02 2.75 ± 0.011 10.0 ± 0.013 2.07 ± 0.01
II 71.50 ± 0.16 15.0 ± 0.18 5.0 ± 0.56 7.50 ± 0.76 1.0 ± 0

Strength of 
hand muscles

I 46.55 ± 0.40 16.55 ± 0.02 13.10 ± 0.02 10.34 ± 0.01 13.45 ± 0.03
II 58.0 ± 0.11 21.50 ± 0.07 4.50 ± 0.11 13.50 ± 0.008 2.50 ± 0.19

Strength of 
trunk muscles

I 64.82 ± 0.40 5.52 ± 0.92 9.65 ±0.01 15.86 ± 0.03 4.14 ± 0.01
II 55.0 ± 0.62 14.0 ± 0.70 7.0 ± 2.66 14.50 ± 0.68 9.50 ± 1.18

Thickness of 
skin and fat 
layer

I 29.86 ± 0.02 17.93 ± 0.02 3.24 ± 0.02 27.58 ± 0.034 21.38 ± 0.03

II 58.0 ± 0.11 21.50 ± 0.07 14.50 ± 0.11 3.50 ± 0.008 2.50 ± 0.19

Fat 
components in 
the body

I 61.72 ± 0.08 11.72 ± 0.02 5.17 ± 0.01 17.93 ± 0.023 3.45 ± 0.015

II 63.0 ± 0.16 19.0 ± 0.03 11.0 ± 0.51 5.50 ± 0.05 1.50 ± 0.34

Prone to ideal 
body weight

I 69.65 ± 0.11 6.55 ± 0.02 0.69 ± 0 15.93 ± 0.03 1.03 ± 0.002
II 73.50 ± 0.13 12.50 ± 0.15 - 14.0 ± 0.21 -

It was found that the average values of the sum of the gradations of the same name gradation of 

physiometric indicators reflecting the morphometric and muscular strength of children in relation 

to the level of muscle development provide completely objective information about the level of 
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physical development of the examined contingent. Thus, the number of examined adolescents with 

moderate level of physical development in the first and second courses is 59.61 ± 1.74 and 64.16 

± 1.73% of the total number of children in each course, respectively.

Table 4. Average values of the levels of gradations of the same name of the sigma tendency of 
some anthropomeric traits of cadets

Course

gradations (%) and characteristics of the tendency
± 1 ,
average

(+) 1 - (+) 2 ,
eliminated high

> (+) 2 , high (-) 1 - (-) 2 ,
down to the 
middle

< (-) 2 , down

I
59.61 ± 
1.74

12.64 ± 0.73 5.18 ± 0.31 15.70 ± 1.97 6.59 ± 0.78

II
64.16 ± 
1.73

18.44 ± 0.72 7.27 ± 0.65 9.11 ± 1.12 2.05 ± 0.44

t; p 1.85; > 0.05 5.68; <0.01 2.90; <0.05 2.92; <0.05 5.10; <0.01

The total number of students with higher than average level of physical development (“above 

average” + “high”) was 17.82% in the first year and 25.71% in the second year. That is, the 

measured anthropometric indicators of up to 26% of second-year students are higher than normal 

and can be considered a risk group due to excess body weight and propensity to become obese.

RESULTS
1. The nutrition of students of special educational institutions is assessed as an excess and 

unbalanced form of inefficient nutrition due to the amount of macronutrients in the daily diet and 

their mass ratio.

2. The contingent being examinedActual quantities of morphometric and especially physiometric 

indicators do not allow to determine the nature of physical development of adolescents with full 

objectivity.

3.The average of the sum of the gradations of the same name of the sigma tendency of 

morphometric and some physiometric traits can be considered a complex method of assessment 

that allows to objectively and statistically accurately identify and group adolescents according to 

the nature and level of physical development.
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4. Excessive nutrition of high school students found that up to 26% of the contingent had a higher 

than average level of physical development, which increases the risk of developing overweight, 

obesity and its complications among adolescents in this group.
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ÖZƏT

Tüklər çox qədim dövrlərdən başlayaraq əkinçiliklə və heyvandarlıqla eyni vaxtda məşğul 
olmuşlar. Əkinçilikdə bir çox işlər ağır zəhmət tələb etdiyinə görə, insanlar onu yüngülləşdirmək
haqqında düşünmüşlər və müxtəlif əmək alətləri düzəltmişlər. Bunların arasında boyunduruğun 
xüsusi yeri var.

Boyunduruq adından göründüyü kimi, boyun üçündür. Onu öküzün, yaxud camışın boynuna 
taxırlar. Arabaya, cürbəcür yüklərə, xışa, vələ, tapana və s. qoşurlar.

Boyunduruğun şəklinə 5-6 min il bundan əvvələ aid Şumer kitablarında rast gəlinir. 
Texnikanın bugünkü yüksək inkişaf səviyyəsi də boyunduruğu insanların həyatından tamamilə
sıxışdırıb çıxara bilməmişdir. Ondan bu gün də bir sıra dağlıq bölgələr də istifadə edilir.

Boyunduruğun yaranması bir kəşfdir. Şumer mətnlərində deyildiyinə görə, insanların 
əkniçilikdəki ağır işlərini yüngülləşdirmək üçün onu Tanrı Enlil kəşf etmişdir. Bununla da insanlar 
çox ağır fiziki işlərdən azad olmuşlar. Boyunduruq yaradılanda hələ öküz yox idi. Ona görə
boyunduruğa buğaları qoşurdular. Buğaları boyunduruğa qoşmaq isə olduqca çətin işiydi, onu 
insanlar bacarmırdılar. Şumer mətnlərində belə bir bilgi də var ki, buğaları boyunduruğa Tanrı 
Enlil özü qoşurdu. 

Boyunduruğun bütün hissələri ağacdan hazırlanır. Bu məqsədlə palıd, fıstıq, vələs və s. kimi 
möhkəm ağaclardan istifadə edilir. Onun quruluşu bu günkü təsəvvürümüzə görə, çox sadədir. 
Lakin 6-7 min il bundan qabaqkı dövr üçün boyunduruğun quruluşu mürəkkəb sayılırdı.

Boyunduruğun əsas hissələri onun üst və alt ağaclarıdır. Bundan başqa, boyunduruğun dörd 
ədəd samısı var. Samılar da möhkəm ağacdan hazırlanır ki, gücə düşdükdə qırılmasın.

Boyunduruğun üst ağacı nisbətən yoğun və canlı olur. Çünki onu öküzə qoşarkən çəkilən
yükün bütün ağırlığı üst ağaca düşür. Üst ağacın sağ və sol tərəfləri bir az oyulur ki, öküzün 
boynuna otursun. Onun tən ortasından deşik açılır. Bu deşiyə əvvəllər kəndirdən möhkəm halqa 
taxırdılar və arabanı, yaxud digər yükləri ona bağlayırdılar. Dəmir kəşf olunandan sonra kəndir 
halqanı dəmir halqayla əvəz elədilər. Boyunduruğun üst və alt ağaclarının uzunluğu eyni olur. 
Onun hər ikisinin sağ və sol tərəflərində dörd ədəd deşik açılır. Üst və alt ağaclarını üst-üstə
qoyanda həmin deşiklər də üst-üstə düşməlidir. Deşiklərin ikisi qıraqda, ikisidə içəri tərəfdə olur. 
Həmin deşiklərə samılar taxılır. Bir boyunduruqda dörd dənə samı olur. İç samılar həmişə
boyunduruğun üstündə qalır və heç vaxt çıxarılmır. Samılar da ağacdan hazırlanır. Onlar da 
möhkəm ağacdan olmalıdır. Qıraq samılar isə çıxarılıb taxıla bilir. Boyunduruğu öküzlərin
boynuna salandan sonra qıraq samılar yerinə taxılır ki, heyvan boynunu çıxarda bilməsin.

Açar sözlər: boyunduruq, əkinçilik, öküz, camış, xış, vəl, tapan, araba.
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ABSTRACT 
From ancient times the Turks have been engaged in agriculture and animal husbandry at the 

same time. Since much of the work in agriculture is labor-intensive, people have thought of making 
it easier and have developed various tools.

Among them, the yoke has a special place.
As the name implies, the yoke is for the neck. They put it on the neck of a bull or a buffalo. 

Hook up to the cart, various loads, wooden plough, threshing board, tapan (an agricultural tool 
used to soften the soil). 

The shape of the yoke is found in Sumerian books dating back 5,000 to 6,000 years. Today's 
high level of technical development has not completely removed the yoke from people's lives. It 
is still used in a number of mountainous areas today. 

The creation of the yoke is a discovery. According to Sumerian texts, it was discovered by 
God Enlil to alleviate the hard work of people in agriculture. In this way, people are freed from 
very heavy physical work. When the yoke was created, there were no bulls. That's why they tied 
the yoke to the bulls. It was very difficult to tie the bulls to the yoke, and people could not do it. 
There is also information in the Sumerian texts that God Enlil himself attached the bulls to the 
yoke.

All parts of the yoke are made of wood. For this purpose, oak, beech, hornbeam, etc. such 
as solid wood. Its structure is very simple, as we imagine it today. However, for 6,000 to 7,000 
years ago, the structure of the yoke was considered complex.

The main parts of the yoke are its upper and lower trees. In addition, the yoke has four samsas 
(part of the yoke). Sams (part of the yoke) are also made of solid wood so that they do not break 
under weight.

The top of the yoke is relatively dense and lively. Because when you put it on the bull, all 
the weight falls on the top tree. The right and left sides of the top tree are slightly carved to fit the 
bull's neck. A hole is drilled in the middle of the yoke. Earlier, a strong rope was tied to the hole 
and a cart or other load was tied to it. After the discovery of iron, the rope ring was replaced by an 
iron ring. The top and bottom of the yoke are the same length. There are four holes on the right 
and left sides of both of them. When you put the top and bottom trees on top of each other, these 
holes should also overlap. Two of the holes are on the edge and two are on the inside. Sams are 
put in those holes. There are four sami on one yoke. The inner pillars are always on the yoke and 
are never removed. Sams are also made of wood. They must also be made of solid wood. The 
edges can be removed and installed. After placing the yoke on the bulls' necks, the edge is put in 
place of the saddle so that the animal cannot remove its neck.

Key words: yoke, agriculture, bull, buffalo, wooden plough, threshing board, tapan (an 
agricultural tool used to soften the soil), cart.     
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GİRİŞ

Boyunduruq kənd təsərrüfatında işlədilən çox mühüm alətlərdən biridir. Ondan bir çox 
rayonlarda, xüsusilə dağlıq bölgələrdə yerləşən kəndlərdə, fərdi və kollektiv  təsərrüfatlarda indi 
də istifadə olunur. Hazırda boyunduruğa öküz, kəl və bəzi hallarda zebu qoşurlar. Lap qədim 
dövrlərdə isə ona yalnız buğaları qoşurdular. Çünki o zaman heyvanları axtalayıb öküz eləməyi 
bilmirdilər. Boyunduruğa yalnız iki heyvan qoşur və onları tay adlandırırlar. Çünki boyunduruqda 
bir tərəzi tarazlığı var və onu saxlamaq üçün qoşulan heyvanların gücünün bərabərliyi mütləq
nəzərə alınmalıdır. Bir güclü heyvanın yanına bir gücsüz heyvanı qoşmaq olmaz. Çünki bu zaman 
boyunduruğun tarazlığı pozulur, yəni güclü heyvan qabağa gedir, gücsüz heyvan onunla 
ayaqlaşmadığına görə geri qalır. Boyunduruğa qoşulan heyvanları tanıyan adamlar bunu yaxşı 
bilirlər və heç vaxt yanılmır, onları necə gəldi yox, yalnız taylaşdırıb qoşurlar. 

Boyunduruqdan əsasən arabaya, sala, sürütməyə, xışa, tapana, vələ və s. qoşmaq üçün 
istifadə edirlər (1, s.305). Arabada, salda və sürütmədə yük daşıyırlar. Araba hamıya aydın 
olduğundan onun haqqında burada geniş açıqlama verməyə ehtiyac yoxdur. Arabayla bütün 
yükləri daşımaq olur. Salı iri ağac budaqlarından düzəldirlər. Onların bir neçəsini baş tərəfləri bir 
yerdə olmaqla yan-yana düzürlər. Sonra da üstünə müxtəlif yüklər yığırlar. Məsələn, ot, odun və
s.  Sonra baş tərəfdən bütün ağacları kəndir və ya zəncirlə bir-birinə bağlayır, onu da boyunduruğa 
qoşurlar. Sallardan daha çox eniş yerlərdə, dağ döşlərində, yamaclarda istifadə edirlər. Salı 
sürüyərkən o arxasınca enli cığır açır. Bir neçə dəfə bu işi təkrarlayanda orada sallaq yaranır. Sallaq 
sözü “sal” kökünə “laq” sözdüzəldici şəkilçisi qoşulmaqla yaranıb.

Sürütmə daha çox ot xotmalarından və ağaclardan ibarət olur. Xotmanın belinə aşağıdan 
kəndir və ya zəncir dolayıb onu boyunduruğa qoşur və bir yerdən başqa yerə sürüyürlər. Ağacı, 
odunu da bir yerə qalaqlayıb bu yolla bir yerdən başqa yerə aparırlar.

Boyunduruqdan əkniçilik işlərində daha çox istifadə olunur və əslində boyunduruq bu işləri 
görmək üçün yaradılıb. Torpağı şumlamaq üçün xışı boyunduruğa qoşurlar. Torpağın bu yolla 
şumlanması insanların əl əməyini xeyli yüngülləşdirir və əmək məhsuldarlığını qat-qat artırır. 

Hələ dırmıq kəşf olunmamışdan əvvəl şumlanmış torpağın kəltənlərini dağıdıb yumşaltmaq 
üçün tapandan istifadə edilmişdir. Tapanı da iri ağacdan düzəldir və ağır olsun deyə üstünə çox 
vaxt daş yığırdılar. Tapanı da boyunduruğa qoşurdular.

Kombayn yaradılana qədər taxılı biçib xırmana daşıyırdılar. Burada onu vəllə döyüb dəni
sünbüldən ayırırdılar. Taxılın döyülməsində iş heyvanı kimi atdan və öküzdən istifadə edirdilər. 
Vəli boyunduruğa yaxud atın xamutuna qoşurdular. Taxılı döyüb qurtardıqdan sonra onun 
samanını və püfəsini ayırıb təmiz taxılı saxlayırdılar. Onu da sovurub təmizləyir və tam quruyana 
qədər xırmanda günə verirdilər.
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1-ci şəkil. Şamaxı rayonunda xışla torpağı şumlayarkan
(Şəkil AzərTacın arxivindən götürülüb)

Boyunduruğun yaranması bir kəşfdir. Şumer mətnlərində deyildiyinə görə, insanların 
əkniçilikdəki ağır işlərini yüngülləşdirmək üçün onu Tanrı Enlil kəşf etmişdir. Bununla da insanlar 
çox ağır fiziki işlərdən azad olmuşlar. Boyunduruq yaradılanda hələ öküz yox idi. Ona görə
boyunduruğa buğaları qoşurdular. Buğaları boyunduruğa qoşmaq isə olduqca çətin işiydi, onu 
insanlar bacarmırdılar. Şumer mətnlərində belə bir bilgi də var ki, buğaları boyunduruğa Tanrı 
Enlil özü qoşurdu. 

Boyunduruğun bütün hissələri ağacdan hazırlanır. Bu məqsədlə palıd, fıstıq, vələs və s. kimi 
möhkəm ağaclardan istifadə edilir. Onun quruluşu bu günkü təsəvvürümüzə görə, çox sadədir. 
Lakin 6-7 min il bundan qabaqkı dövr üçün boyunduruğun quruluşu mürəkkəb sayılırdı (1-ci 
şəkil).

Şəkildən də göründüyü kimi, boyunduruğun əsas hissələri onun üst (1) və alt (2) ağaclarıdır.
Bundan başqa, boyunduruğun dörd ədəd samısı var. Onlardan ikisi yan samılar (3), ikisi də iç 
samılar (4) adlanır. Samılar da möhkəm ağacdan hazırlanır ki, gücə düşdükdə qırılmasın.
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2-ci şəkil. Boyunduruğun öndən görünüşü

2-ci şəkildən də göründüyü kimi, boyunduruğun üst ağacı nisbətən yoğun və canlı olur. 
Çünki onu öküzə qoşarkən çəkilən yükün bütün ağırlığı üst ağaca düşür. Üst ağacın sağ və sol
tərəfləri bir az oyulur ki, öküzün boynuna otursun (1-ci şəkil). Onun tən ortasından deşik açılır. Bu 
deşiyə əvvəllər kəndirdən möhkəm halqa taxırdılar və arabanı, yaxud digər yükləri ona 
bağlayırdılar. Dəmir kəşf olunandan sonra kəndir halqanı dəmir halqayla əvəz elədilər (5).
Boyunduruğun üst və alt ağaclarının uzunluğu eyni olur. Onların hər birinin sağ tərəfində iki və
sol tərəfində də iki ədəd deşik açılır. Hər ağacda dörd deşik olur. Üst və alt ağaclarını üst-üstə
qoyanda həmin deşiklər də üst-üstə düşməlidir. Deşiklərin ikisi qıraqda (6,7), ikisi də içəri tərəfdə
olur (8,9). Həmin deşiklərə samılar taxılır. Bir boyunduruqda dörd dənə samı olur. İç samılar 
həmişə boyunduruğun üstündə qalır və heç vaxt çıxarılmır. Samılar da ağacdan hazırlanır. Onlar 
da möhkəm ağacdan olmalıdır. Qıraq samılar isə çıxarılıb taxıla bilir. Boyunduruğu öküzlərin
boynuna salandan sonra qıraq samılar yerinə taxılır ki, heyvan boynunu çıxarda bilməsin.

Boyunduruğun alt ağacı üst ağacına nisbətən bir az nazik olur. Alt ağacı yalnız boyunduruğu 
öküzün boynunda saxlamaq üçündür. Ona çox da güc düşmür.    

Qaynaqlar 

1. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. I cild. Bakı, 1964
2. AzərTacın arxivi
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A NEW PERSPECTIVE ON UNDERESTIMATED PREDATOR INSECTS: 
HARMFUL OR HELPFUL?

Assoc. Prof. Dr. Hakan BOZDOĞAN

Kırşehir Ahi Evran University, Vocational School of Technical Sciences, Department of

Plant and Animal Production, 40100, Kırşehir, Turkey

ABSTRACT

Although the existence of insect populations that can be harmful to agricultural soils has been 
known since ancient times, beneficial and predatory insects are known to very few people. In 
this study, the perspectives of local people on beneficial insects during field studies in the 
Eastern Mediterranean Region between 2019-2021 were evaluated.  The approaches of the local 
people to arthropods and entomology are discussed.  

Keywords: Predator Insects, East Mediterraneaan Area, biodiversity

 

Introduction 

It is known that in order to meet the needs of human beings, it should increase by 7% until 
2050. When some factors such as mass production practices of predator insects, qualified 
researchers or farmers, the possibility of mass breeding of predators, infrastructure and market 
are combined, biological control programs will be carried out more quickly and effectively 
(Wakeil and Gaafar 2020). Although predatory insects are not well known in the eyes of society, 
harmful insects, as bad, can gain a place in minds much more quickly. While even the existence 
of beneficial insects raises a question mark in human minds, it does not seem easy to break the 
established perception of harmful insects. Landscape changes are also a major factors driving 
pests and  can influence the number of natural enemies (Ali et al., 2020).

This study was carried out to evaluate the perspectives and attitudes of farmers in Adana, Hatay, 
Kahramanmaraş and Osmaniye Provinces towards insects in 2019-2021.

Material and Methods

In this study; Farmers in Adana, Hatay, Kahramanmaraş and Osmaniye Provinces were asked 
questions about the benefits and harms of insects. Within the scope of the study, questions were 
asked to the farmers about the insects they observed in their fields. The education levels of the 
farmers, their land information and the insect teams they observed were recorded.

Results and Discussion

In the study, the insect orders observed by the farmers in their lands were Coleoptera, Diptera, 
Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Neuroptera and Odonata. Farmers between the ages of 
32-63 participated in the study (Table 1, 2 and 3). Among the insect sets obtained, there are 
predator insects that can be used for biological control purposes and beneficial for agricultural 
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lands. This study sets a precedent for the Eastern Mediterranean Region in order to reflect the 
insect observations of the farmers in their own lands and habitats. 

2019
N.of farmers 
(n)

Age Range Habitat Type Insect Order observed by farmer 

9 32-38 Wetland Hymenoptera, Odonata
26 39-44 Shrubbery Hymenoptera, Odonata
32 45-49 Oak (Quercus spp) Coleoptera, Lepidoptera
44 50-56 Pasture Coleoptera, Diptera
15 56-60 Natural Area Diptera, Hemiptera
20 61-63 Pasture Neuroptera

Table 1. Survey applied to farmers in 2019

2020
N.of farmers 
(n)

Age Range Habitat Type Insect Order observed by farmer 

16 32-38 Wetland Hymenoptera, Odonata
22 39-44 Shrubbery Hymenoptera 
9 45-49 Oak (Quercus spp) Lepidoptera
11 50-56 Pasture Coleoptera, Diptera
25 56-60 Natural Area Diptera, Hemiptera, Neuroptera
40 61-63 Pasture Neuroptera

Table 2. Survey applied to farmers in 2020

2021
N.of farmers
(n)

Age Range Habitat Type Insect Order observed by farmer

11 32-38 Wetland Odonata
30 39-44 Shrubbery Coleoptera, Lepidoptera
29 45-49 Oak (Quercus spp) Diptera, Hemiptera 
26 50-56 Pasture Hemiptera, Hymenoptera
25 56-60 Natural Area Hymenoptera, Neuroptera
38 61-63 Pasture Diptera, Neuroptera

Table 3. Survey applied to farmers in 2021
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Graphic 1. The habitat percentages in 2019 

Graphic 2. The habitat percentages in 2020  
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Graphic 3. The habitat percentages in 2021  
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BIOLOGICAL CONTROL STUDIES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN 
REGION (2017-2021)
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ABSTRACT  

Most scientists accept that the line separating the Mediterranean and Irano-Turanian 
phytographical regions in the south of our country is the Taurus Mountains, which includes the 
Eastern Mediterranean Region. This region, which hosts many endemic plant species and has 
such a rich animal fauna, also creates a unique area for insects. The Eastern Mediterranean 
Region is in a geographical location where many fruits and vegetables are produced, as well as 
agricultural products such as citrus and cotton. Various pesticides and insecticide applications 
at various stages of agricultural production make biological struggle necessary. In this study, 
biological control-based studies conducted in the Eastern Mediterranean Region (Adana, Hatay, 
Kahramanmaraş, Osmaniye) between 2017 and 2021 were examined. Studies evaluated in 
terms of ecofaunistic and biodiversity were categorized by considering the agricultural lands 
and natural areas in the region. With the dissemination of biological control, it is aimed to 
prevent damages that will take decades to repair the negative traces left by chemical drugs with 
very high half-lives on nature. 

Keywords: Eastern Mediterranean Region, Biological control, biodiversity, predator insects 

Introduction

The beginning of biological control dates back to as old as the beginning of life. Because all 
living things are part of the food chain in the world, and species living together in the same area 
naturally keep each other's populations under control and maintain it, since they are a part of
this food chain. Considering the fact that the annual pesticide use in the world exceeds 3.5 
million tons, protecting the natural balance, fighting only the targeted pest, minimizing the 
negative impact on humans and the environment, biological control comes to the fore again The 
beneficial organisms in biological control are mainly; predators, parasitoids, nematodes and 
some other spiders (Akbaş et al., 2016). Biological control in our country started in 1910, when 
Rhodolia cardinalis was brought from abroad and released into citrus orchards against the 
problem of bagged cochlea in Chios, a part of the Ottoman Empire (Kansu, 1986).

In the study carried out in 2017 and 2018 to determine the prevalence, infestation and 
population change of the pest Greenworm [Helicoverpa armigera (Hübner) (Lep; Noctuidae)] 
in peanut cultivation areas of Adana and Osmaniye provinces, the larvae and adult populations 
of the pest were followed weekly in two different fields. The larval population was monitored 
directly on the plant, and the adult population was monitored using a funnel-type pheromone 
trap. As a result of the study, it is suggested that H. armigera does not pose an economic 
problem in peanut grown as the first product, but it is recommended to pay attention to the 
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flowering period of the second product and to conduct research on this subject (Bademci,
Sertkaya, 2021). (Atakan, 2019) in his study, he researched harmful and beneficial insect fauna 
on pods of broad bean in a limited area.  As a result, he concluded that broad bean is rich in 
beneficial and harmful insect fauna even though they were captured in fewer numbers in the 
commercial fields (Atakan, 2019).  

Öztürk and Ulya (2017) investigated the effects of the gradually decreasing temperature applied 
in the host of the larval stage of endoparasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: 
Ichneumonidae) grown on Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) pups under 
laboratory conditions. In the results obtained, it was determined that the longevity and egg 
production decreased with the increase in the holding time at 4°C.

Keçe and Ulusoy (2017), in the study they carried out to determine the harmful crustacean 
species on parks and ornamental plants in Adana, took leaf, branch and fruit samples on which 
the crustacean was found, and examined them in the laboratory, and they found new record 
species for our country.

Elekcioğlu (2020) determined 28 species belonging to 20 genera in the study they carried out 
to determine the Coccinellidae (Coleoptera) species and their prey in Adana. Common types 
according to their frequency; Coccinella septempunctata (Linnaeus) (24.56%), Hippodamia
(Adonia) variegata (Goeze) (15.92%).

Bağrıçak, (2016) determined 8 species and 2 subspecies in the study in which he investigated 
the current status and existing species of the Scoliidae family in the Çukurova Region. He also 
emphasized that pesticides cause the extinction of natural pollinator insects and stated that more 
measures are needed to protect the natural fauna.   

Demirel and Çardak 2021 stated that the Mediterranean fruit fly (AMS), Ceratitis capitata, is 
an important pest of pomegranate in our country, and investigated the phenological distribution 
and population of the mentioned pest in pomegranate orchards in Osmaniye province.

Conclusion

Although biological control-based studies have been carried out, albeit at a basic level, in the 
Eastern Mediterranean Region, much more work is needed. The axis of biological control in 
this region should be increased by developing species-specific traps focused on odor and 
various pheromones.
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ÖZET

İatrojenik  pnömotoraks girişimsel işlemler  esnasında  akciğerde meydana gelen  

hasar nedeniyle oluşan  bir  pnömotoraks  tipidir. Sıklıkla transtorasik ince iğne aspirasyon 

biyopsisi (TTİİAB), torasentez, bronkoskopi veya santral venöz kateter takılması esnasında 

oluşmaktadır. Toraks bölgesinde yapılan girişimsel işlemler sonrasında hastaların belirgin 

nefes darlığı veya göğüs ağrıları olması durumunda pnömotoraks akılda tutulmalıdır. Bu 

çalışmada iatrojenik pnömotorakslarda gözlem tedavisinin etkliniğini sunmayı amaçladık.

Kliniğimize 2011 ve 2022 tarihleri arasında danışılan 140 iatrojenik pnömotoraks 

hastasının verileri geriye yönelik olarak incelendi. Çalışmamıza gözlem tedavisi 

uygulanmayan olgular dahil edilmedi. Gözlem tedavisi kararı bilgisayarlı toraks tomografisi 

veya posteroanterior akciğer grafisinde görülen pnömotorks alanına göre planlandı. Minimal 

pnömotoraks olarak kabul edilen olgulara gözlem tedavisi başlandı.

Olguların 98’in de pnömotoraks TTİİAB nedeniyle oluşmuştu. Diğer olgulardan 

26’sında santral venöz katerter nedeniyle, 12 olguda torasentez sonrasında ve 4 olguda 

bronkoskopi sonrası pnömotoraks oluşmuştu. Gözlem tedavisi uygulanan 140 olgunun 103 

(%73,5)’ünde tüp torakostomi ihtiyacı olmamıştır. 

Pnömotoraks tedavisinde sıklıkla tüp torakstomi uygulanmaktadır. İatrojenik 

pnömotoraks tedavisinde de sıklıkla tüp torakostomi uygulanmakla beraber gözlem tedavisi 

oldukça başarılı bir tedavi yöntemidir. Gözlem tedavisi uygulanan hastaların hastanede yatış 

sürelerinin kısa olması, gereksiz cerrahi işlemlerden kaçınılmış olması komplikasyon riskini 

azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: iatrojenik, pnömotoraks, gözlem
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ABSTRACT

Iatrogenic pneumothorax is a type of pneumothorax that occurs due to damage to the 

lung during interventional procedures. It often occurs during transthoracic fine-needle 

aspiration biopsy (TTIIAB), thoracentesis, bronchoscopy, or central venous catheter insertion. 

Pneumothorax should be kept in mind if patients have significant shortness of breath or chest 

pain after interventional procedures in the thoracic region. In this study, we aimed to present 

the efficacy of observation therapy in iatrogenic pneumothorax.

The data of 140 iatrogenic pneumothorax patients consulted to our clinic between 

2011 and 2022 were retrospectively analyzed. Cases that did not receive observational 

treatment were not included in our study. The decision for observational treatment was 

planned according to the area of pneumothorax seen on computed tomography of the thorax 

or posteroanterior chest X-ray. Observational treatment was started in cases considered as 

minimal pneumothorax.

In 98 of the cases, pneumothorax was caused by TTIIAB. Pneumothorax occurred in 

26 of the other cases due to central venous catheter, after thoracentesis in 12 cases, and after 

bronchoscopy in 4 cases. Tube thoracostomy was not needed in 103 (73.5%) of 140 cases 

who underwent observational treatment. Tube thoracostomy is often used in the treatment of 

pneumothorax. Although tube thoracostomy is frequently applied in the treatment of 

iatrogenic pneumothorax, observation therapy is a very successful treatment method. The 

shorter hospital stay and avoidance of unnecessary surgical procedures reduce the risk of 

complications in patients undergoing observational therapy.

Keywords: iatrogenic, pneumothorax, observation.

GİRİŞ

Pnömotoraks, plevral boşlukta serbest hava bulunması olarak tanımlanır (1).

Fizyolojik solunum döngüsünün büyük bölümünde intraplevral basınçlar negatif olmakla 

birlikte vasküler yataktan plevral boşluğa herhangi bir hava geçişi olmamaktadır. Bu nedenle, 

eğer plevral boşlukta hava varsa, şu üç olaydan biri gerçekleşmiş olmalıdır: alveolar

boşluklar ile plevra arasında iletişim, atmosfer ile plevral boşluk arasında doğrudan veya 

dolaylı iletişim veya plevral boşlukta gaz üreten organizmalar olmalıdır (2). Pnömotraks 

genellikle spontan ve spontan olmayan pnömotoraks olarak iki ana başlık altında 

toplanmaktadır. Primer spontan pnömotoraks (PSP), klinik olarak belirgin altta yatan akciğer 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 580 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



hastalığı olmayan hastalarda plevral boşlukta kendiliğinden oluşan hava varlığı olarak 

tanımlanır. Diğer bir pnömotoraks grubu travmatik pnömotoraksdır. İatrojenik pnömotoraks 

travmatik pnömotoraksın bir alt grubu olarak yer almaktadır.

Biz bu çalışmada iatrojenik pnömotoraks nedeniyle kliniğimize başvuran hastalarda 

gözlem tedavisinin etkinliğini sunmayı amaçladık.

MATERYAL VE METOD

Kliniğimize 2011 ve 2022 tarihleri arasında danışılan 140 iatrojenik pnömotoraks 

hastasının verileri geriye yönelik olarak incelendi. Çalışmamıza gözlem tedavisi 

uygulanmayan olgular dahil edilmedi. Gözlem tedavisi kararı bilgisayarlı toraks tomografisi 

veya posteroanterior akciğer grafisinde görülen pnömotorks alanına göre planlandı. Minimal 

pnömotoraks olarak kabul edilen olgulara gözlem tedavisi başlandı. Pnömotoraks olarak 

%20’nin altında olan olgular çalışmamıza dahil edildi. Gözlem tedavisinde 24 saat 3-4

lt/dk’dan nazal oksijen uygulandı. 

SONUÇLAR:

Hastaların 103’ü erkek, 37’si kadın, ortalama yaş 47.6 idi. Hastanede kalış süreleri 

ortalama 2 (1-9) gün olarak bulundu. Olguların 98’in de pnömotoraks transtorasik ince iğne 

aspirasyon biyopsisi nedeniyle oluşmuştu. Diğer olgulardan 26’sında santral venöz katerter 

nedeniyle, 12 olguda torasentez sonrasında ve 4 olguda bronkoskopi sonrası pnömotoraks 

oluşmuştu. Gözlem tedavisi uygulanan 140 olgunun 103 (%73,5)’ünde tüp torakostomi 

ihtiyacı olmamıştır. 

TARTIŞMA

İyatrojenik pnömotoraks insidansı, yapılan invaziv prosedürlerin sayısı ile doğru 

orantılıdır (3). Pnömotorakslı bir hastanın kliniği, pnömotoraksın genişliği ve ilerleme hızına

bağlı olarak asemptomatikten yaşamı tehdit eden kliniğe kadar değişebilir. İyatrojenik bir 

işlem sonrasında plöritik ağrı ve nefes darlığı, takipne ve taşikardi gelişmesi durumunda 

ayırıcı tanıda pnömotoraks düşünülmelidir. Ayrıca  pnömotoraks düşünülen olgularda hipoksi, 

hipotansiyon, boyun venlerinde dolgunluk, trakeanın yer değiştirmesi ve tek taraflı azalmış 

solunum seslerinin olması durumunda tansiyon pnömotoraks akılda tutulmalıdır (4).

Pnömotoraks tedavisi için  gözlem tedavisinden invaziv girişimlere kadar değişen çok 

sayıda tedavi seçeneği mevcuttur. Tedavide belirgin bir algoritma bulunmamakla birlikte 

tedavi tercihi hastanı semptomlarına ve radyolojik olarak pnömotoraksın büyüklüğüne göre  
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karar verilmektedir. Tedavi seçeneklerinde %20’den daha küçük olduğu hesaplanan 

pnömotoraksların çoğunda nasal O2 tedavisi genellikle yeterlidir. Pnömotoraksı %20’den 

fazla olan, dispne ve göğüs ağrısı gibi semptomları şiddetli olan hastalarda tüp torakostomi ilk 

tedavi seçeneği olmalıdır. Bazı olgularda pnömotorakslar iğne aspire edilebilmektedir.% bu 

olgularda da % 75 civarında başarı bildirilmektedir (5). Tüp torakostomi sonrasında 7-10

uzamış hava kaçağı olan hastalarda cerrahi tedavi önerilmektedir. Pnömotoraksı olguların bazı 

risk faktörlerine sahip olmaları durumunda cerrahi endikasyonları yer almaktadır. Cerrahi 

endikasyon olarak nüks pnömotoraks olması, bilateral pnömotoraks ve pnömonektomili 

olgular sayılabilir. Bazı meslek gurupları örneğin; pilotluk, dalgıçlık veya dağcılık basınç 

değişikliklerine mağruz kalacaklarından dolayı ilk pnömotoraks ataklarında cerrahi tedavi 

önerilmektedir. 

Sonuç olarak pnömotoraks spontan olabileceği gibi travmatik nedenler ile de 

oluşabilmektedir. Özellikle batın üst bölgesinde boyuna kadar olan bölgede yapılacak tüm 

girişimsel işlemlerde pnömotoraks riski bulunmaktadır. Tedaviyi belirlemede başlıca faktörler 

pnömotoraks büyüklüğü ve hastanın kliniğidir. Uygun olgularda gözlem tedavisi ile oldukça 

başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 
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ÖZET

Sanayi, ticari ve hizmet alanında donanımlı ara eleman yetiştirmek için kurulan meslek yüksek 
okulları, Türkiye’ de ki büyük bir iş gücü açığını kapatmaktadır. Meslek yüksekokullarının
Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama bölümünde yer alan Mimari Restorasyon Programı da 
tarihsel ve kültürel değerlere sahip yapıların özgün nitelikleriyle gelecek nesillere aktarılmasına 
yönelik eğitim veren nitelikli programlardan biridir. Programdan Restorasyon teknikeri olarak 
mezun olan öğrenciler Dikey geçiş sınavı (DGS) ile El Sanatları, Eski Çini Onarımları, 
Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon, 
Şehir ve Bölge Planlama, Tezhip bölümlerine geçiş yapma olanağına sahiptirler. Bunun 
yanında, öğrenciler ön lisans eğitimlerini tamamladıklarında Kültür Bakanlığı, Mimarlık 
Ofisleri, Restorasyon Şirketleri, Belediyeler, Müzeler, Arkeolojik kazı alanlarında iş imkânı 
bulmaktadırlar. Öte yandan; mevcut teknolojik koşullara bağlı olarak öğrenciler ön lisans 
eğitimleri ile ilgili çalışacakları her alanda bilgisayar destekli tasarım programları hususunda 
kendilerini geliştirmek durumundadırlar. Bu sebeple, mimari restorasyon öğrencilerinin ön 
lisans öğrenimleri boyunca bilgisayar destekli tasarım programlarını öğrenmeleri önem arz 
etmektedir. Bu önemden hareketle bu çalışmada; mimari restorasyon öğrencilerinin ön lisans 
eğitimleri boyunca görmüş oldukları bilgisayar destekli tasarım programlarının öğrencilerin
mesleki açıdan katkı düzeyine olan etkisini ölçmek amaçlanmaktadır. Katılımcılar Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Mimari 
Restorasyon programı öğrencileri ve mezunlarından seçilmiştir. 2020 yılı yaz döneminde 329
öğrenciye uzaktan anket yöntemi uygulanmıştır. Anket sonucundan elde edilen veriler istatistik 
programı aracılığıyla test edilmiştir. Araştırma sonucunda; bilgisayar destekli tasarım
programlarının bilinmesinin, mimari restorasyon öğrencilerinin staj yeri ve iş bulma konusunda
yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ve öğrencilerin 
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önerileri neticesinde öğrencilerin öğrenim gördükleri yüksekokuldaki bilgisayar 
laboratuvarının yenilenme gerekliliği ortaya çıkmış ve bunun neticesinde mimari restorasyon 
programı öğretim elemanları tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BAP (Bilimsel 
Araştırma Projeleri) Koordinasyon Birimine alt yapı bilimsel projesi yazılarak 2020 yılında
meslek yüksekokuluna donanımlı yeni bir bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur.

Anahtar kelimeler: Bilgisayar destekli tasarım, mimari restorasyon, mesleki performans.

ABSTRACT

Vocational high schools, which were established to produce qualified personal for industry, 
trade and related services, meets the needs of huge amount of workforce shortage in our country. 
Architectural restoration program is one of the departmental branches of Architecture and City 
District Planning and is educationally designed and qualified in terms of transforming historical 
heritage and cultural values to next generations. Those students who are successfully graduated 
from this department have the chance to get vertical exchange exam to join programs such as 
handcraft, ancient faience restoration, traditional Turkish handcraft, traditional Turkish art, 
interior design, environmental design, protection of cultural values and restoration, architecture 
and restoration and city and district planning. Students can easily find job opportunities in the 
Ministry of Culture, Architecture Offices, Restoration Companies, Municipalities, Art Galleries 
and Archaeological Digging Areas when they are graduated. Besides, Students are provided 
with advance opportunities to develop themselves to use variety of modern technologies and 
computer-based design software. For that reason, learning computer-based design software 
becomes crucial for students. Consideration of this context leads this study to investigate the 
impact of the courses designed to develop students’ abilities to use computer-based 
programming on their long-term professional success. Participants were selected from Karacasu 
Memmune İnci Vocational High School students and graduates of architectural restoration 
program in Aydın Adnan Menderes University. 329 selected participants were given online 
survey questions in the summer of 2020. Data derived from survey questions were analysed by 
statistical analysis software. The results indicated that received computer-based design software 
courses have positive impact on students’ finding job and internship opportunities in the field. 
The results regarding the suggestions of students revealed that computer laboratories need to 
be improved. Based on these results, a follow up research project was designed to renew the 
computer laboratories. As a result of the follow up Scientific Research Project application, 
Aydın Adnan Menders University funded the project and computer laboratories were re-
designed on the basis of feedback elicited by participants in 2020.  

Keywords: computer based design program, architectural restoration, professional
performance.

GİRİŞ 

Yüzyıllar boyunca, mağara duvarlarına çizilen çizimlerden normal resimlere, fotoğraf ve 
sinema sanatına ve son yıllarda sıklıkla kullanılan üç boyutlu bilgisayar grafiklerine kadar 
birçok alanda etkin grafik sonuçları almak için sayısız kaynaktan faydalanılmıştır (Boardman, 
2003, s. 10).

Dışsallaştırma işlemi karmaşık bir süreçtir ve bu alanda birçok çalışma bulunmaktadır. Tasarım 
ve çizim sürecini yaratıcı bir süreç olarak ele alan yaklaşımlarda dışsallaştırmanın önemini 
vurgulayan çalışmalar oldukça fazladır (Schön ve Wiggind, 1990). Son yıllarda dışsallaşma 
yöntemi olarak sıkça bilgisayar grafikleri kullanılmaktadır. Bilgisayar grafikleri, izleyicilerde 
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istenen duygusal tepkiyi oluşturmak üzere hazırlanmış 3 boyutlu sahnenin 2 boyutlu bir 
düzlemde gösterilmesi olarak tanımlanabilir (Boardman, 2003, s. 10).

Bilgisayar grafikleri ilk olarak 1960 yılında Boeing grafik tasarımcısı olan William Fetter 
tarafından bilime kazandırılmıştır. Whirlwind ve SAGE projeleri gibi projeler arayüze etkileşim 
ve arayüz gösterimi olarak CRT ‘ye tanıtılmış ve giriş cihazı olarak beyaz kalemle (light pen) 
tanışılmıştır. Kişisel deneyim olarak ise Whirlwind SAGE sistemi için çalışan bir programcı 
1954 yılında görüntü alanı üzerinde kendi ismini parmak hareketleriyle yazabildiği, parmak 
hareketlerinin görüntülerini yakalayan küçük bir program yazmıştır. Yine bireysel olarak 
Douglas T.Ross, MIT de çalışırken 1959 yılında makine araçları üreten bilgisayar sistemine 
matematiksel ifadeler taşıyan projesinde Disney Çizgi Film karakterinin resminin bir 
görüntüsünü oluşturmayı başarmıştır (URL:1).

Bütün bu gelişmeler her alanda olduğu gibi mimari disipline de yansımış tasarım revize 
aşamalarını etkili şekilde değiştirmiştir. Bugün artık mimari çizimlerde bir CAD (Computer 
Aided Design) programı kullanılması alışkanlık haline gelmiştir. Bu şu demektir: Artık mimari 
projeler çizim masalarında, kalem, cetvel ile çizilmemekte, bilgisayar kullanılmaktadır. Yine 
üç boyutlu çizimler, perspektifler de bu şekilde yapılmaktadır. Hacimlerin içinde dolaşarak bir 
resim şemsiyesi de elde etmek mümkündür. Bu, büyük çapta mimari tasarımların tanıtılmasında 
işe yaramaktadır. Data tekniği, üç boyutlu bir mimari tasarımı gerçek ölçülerinde aksettirmeğe 
çalışılmaktadır. Böylece insanlar sanal olarak hacimlerin içinde yaşama olanağını elde 
edeceklerdir (Evren, 2012, s. 57). Bu teknikler sayesinde projelerde bulunan hataları gidermek 
daha kolay ve revizesi daha rahat hale gelmektedir. BDT nin gelişiminin ve kullanılmasının 
öncesinde ufak bir hata sebebiyle projeler yeniden çizilirken, bilgisayarlar sayesinde ufak bir 
tuş kombinasyonu ile geçmişe rahatlıkla gidilerek o hata düzeltilebilmekte, bu sayede çizime 
harcanan süre azalmakta, sonuç olarak daha kaliteli çalışmalar ortaya çıkmaktadır.  BDT 
sistemlerinin tasarım aşamasındaki faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Tablo 1. BDTP’nın sağladığı kolaylıklar (Aydoğan, 2006, s.10)
• Üretkenliğini artırmak, • Çizim kalitesini yükseltmek,
• Çizim aşamasındayken revizyon kolaylığı, • Derinlemesine analizler yapmak,
• İnsan gücü ve zamandan tasarruf, • Hataların minimuma indirgenmesi,
• Daha düşük çizim maliyeti, • Standardizasyon ve dokümantasyonda kolaylık,
• Daha kısa proje zamanı, • Kişiler ve departmanlar arası iletişim,
• Farklı disiplinler arası iletişim kolaylığı.

Bütün bu bilgiler doğrultusunda bakıldığında bilgisayarda bilgi üretme, saklama ve kopyalama 
yollarının tasarım süreci gereklilikleriyle uyumu, tasarım sürecinin bilgisayarla yürütülmesini, 
yani eskizin bilgisayarlar aracılığı ile yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Böylece bilgisayar 
yardımıyla tasarımda kolay değişiklik yapmak, yinelenen elemanların yalnızca bir kez 
üretilmesi, birbirine benzeyen formların birbirlerinden elde edilmesi, tasarım sürecine, farklı 
veri tabanlarına ve disiplinlere ilişkin daha fazla bilginin dahil edilebilmesi sağlanabilmektedir. 
Bütün bunlara dayalı olarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilecek görsel simülasyon 
tekniklerinden bazıları şunlardır;

- İkiboyutlu çizim 
- Üçboyutlu bina modeli, 
- Fotoğraf simülasyonu (Photo-realistic images), 
- Üçboyutlu animasyon, 
- Sanal gerçek ortam (Virtual Realty).
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Mimari ve restorasyon proje süreçlerinde ise, proje grubu ve çizim ekibi farklı aşamalarda 
fikirlerini paylaşmak, bu fikirlerin ve bilgilerin konusunun kavranabilmesini kolaylaştırmak 
için değişik yöntemler ve araçlardan yararlanır. Bu yöntemlerin tümünde amaç, bilgi 
aktarmaktır. Yöntemlerin seçimi, aktarılacak olan bilgi veya düşüncenin türüne göre 
değişmektedir. Mevcut dönemde, bu araç ve yöntemlerin birçoğunda bilgisayar 
kullanılmaktadır. Mimari ve restorasyon sürecinde BDT bir çizim aracı olmanın yanı sıra 
restoratörün ve mimarın çizim süresince kazandıklarını yararlı girdilere çevirebilmektedir. 
Bilgisayarın veri biriktirme, sıralama, hesaplama, programlanabilme, görselleştirme 
yeteneklerinden mimarlar ve benzer disiplinler yararlanabilmektedir (Yalçınkaya, 2005, s.3).

Bilgisayar destekli tasarımın 1960’lı yılarda başlayarak mevcut durumuna gelene kadar 
gösterdiği gelişme Türkiye’ nin de uyum sağlamasını zorunlu kılmaktadır. 1970’li yıllarda 
Bilgisayar Ortamında Tasarım çalışmaları üniversitelerin doktora ve benzeri araştırma-
geliştirme çalışmaları ile mühendislik ve tasarım süreçlerinde otomasyonu başlatmıştır. 
Mimarlık bilim alanında tasarım, diğer mühendislik bilim alanları gibi endüstri ve üretime 
dönük özellikler göstermediğinden bilgisayar ortamında tasarım çalışmaları yazılımların ve 
donanımların elde edilmesindeki ekonomik güçlükler nedeniyle başlangıçta çok yavaş ilerlemiş 
iki boyutlu çizimler oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. 2000 li yıllara gelindiğinde teknoloji 
yüksek bir seviyeye ulaşmış ve bu dönem dijital çağ olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Bu 
döneme gelindiğinde bütün disiplinler kendileri için bu teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya 
ve değişmeye çalışmıştır (Kutsal, 2009, s.13). Son yıllarda uygun koşullarda elde edilebilen 
çeşitli yazılımların geliştirilmiş olduğu ve yaygın bir şekilde kullanıma girdiği görülmektedir 
(Bardak, 2007, s.12). Bu sayede sektörde daha verimli çalışabilmek, mevcut teknolojik 
gelişmelere ayak uydurabilmek adına bilgisayar destekli çizim araçları mimari disiplinlerin 
lisans ve ön lisans düzeyinde eğitimini zorunlu kılmaktadır. Meslek pratiğinin uygulandığı 
alanları kapsama alanı dışına alınarak, mimarlık eğitimi alanına bakıldığında, geleneksel ifade 
araçları kullanımının yoğun olduğu bir ortamla karşılaşılmaktadır. Özellikle lisans ve ön lisans 
eğitiminde geleneksel ifade araçları kullanımı ile başlayan tasarım eğitimi, ilerleyen eğitim 
aşamalarında ifade araçları seçiminin serbest bırakılmasıyla sürmektedir. Türkiye de bulunan 
üniversitelerin lisans ve ön lisans düzeyinde, çeşitli kademelerde BDT dersleri verilmekte ve 
bazı üniversitelerde lisansüstü programları ile BDT kullanımının dinamikleri üzerine 
araştırmalar yapılmaktadır. Tasarım sürecinin her evresinde kullanılabilen bilgisayar, tasarım 
stüdyolarında da öğrenciler için yeni bir ufuk açmıştır. Bilgisayar teknolojileri, öğrencinin 
etkileşimine izin vermesi nedeniyle, yaparak öğrenme, geri besleme, yeni bilgi üretimi 
açılarından verimli ortamlar haline geldikleri yadsınamaz. Özellikle eğitim alanında kullanılan 
yazılımlar, görselleştirme ve analiz alanlarında öğrencilere destek vermektedir. Bu yazılımlarda 
kullanılan grafikler ve görsel temsiller ile görsel bilginin hızlı bir şekilde insan aklı tarafından 
özümsenmesi sağlanabilmektedir (Kara, 2007, s.48). Bahsi geçen disiplinlere Mimari 
Restorasyon, Konservasyon ve Rekonstrüksiyon örnek verilebilirken, Türkiye’ de mevcut 
önlisans programlarında bu alanların uzun bir süre BDT ye uzak kaldıkları ancak son yıllarda 
eğilimin artmaya başladığı görülmektedir.

YÖNTEM

Araştırma Deseni

Bu çalışma, nicel araştırma paradigmasının bir türevi olan betimsel araştırma yöntemi 
kullanılarak yürütülmüştür. Mezuniyet aşamasına gelmiş ve mezun olan Mimari restorasyon 
programı öğrencilerinin ön lisans eğitimleri süresince görmüş oldukları bilgisayar destekli 
tasarım programlarının meslekleri üzerine olan katkı düzeyini belirlemek amacıyla yürütülen 
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bu çalışmada yöntem olarak; durum belirlemeye yönelik tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama 
yöntemi kapsamında veri toplama aracı olarak ise anket tekniğinden yararlanılmıştır. 

Evren Örneklem

Türkiye’ de 61 üniversitede mimarlık ve şehir bölge planlama bölümü içerisinde mimari 
restorasyon programı yer almaktadır (URL-2). 61 üniversitenin mimari restorasyon 
programlarının öğretim programları incelenmiştir. İnceleme neticesinde Mimari Restorasyon 
Programı bulunan 61 üniversitenin 14 tanesinin hiçbir dönem almadığı, 18 tanesinin bir dönem, 
22 tanesinin 2 dönem, 6 tanesinin üç dönem ve 1 tanesinin de dört dönem BDTP dersini öğretim 
programına aldığı tespit edilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Üniversitelerin dönemsel bazda verdikleri BDTP dersi

Mimari restorasyon programlarında kullanılan BDTP üniversitelerin ders detay bilgi formları 
incelendiğinde, tüm üniversitelerin mimari restorasyon programının içeriğine uygun olarak 
öğrencilerine mimari ve eski eserlere yönelik bazı üniversitelerin sadece iki boyutlu bazılarının 
ise üç boyutlu çizimleri de öğrettikleri görülmüştür. Öğrenciler mimari restorasyon 
programından mezun olduktan sonra kendi alanları ile ilgili bölümlerde öğrenim haklarının 
devam ettirdiklerinde BDTP derslerinden muafiyet koşullarını sağlayabilecek şekilde eğitim 
koşullarını sağlamış olurlar. 

Çalışmada hedef kitleyi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek 
Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı mezun durumuna gelmiş ve mezun olmuş 
öğrencilerin 329 tanesi oluşturmaktadır. 329 katılımcının 232 tanesi mezun, 97 tanesi mezun 
durumuna gelmiş öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğrenciler ilgili bölümde dört dönem 
boyunca BDTP dersini almışlardır. 1. yarıyılda Bilgisayar Destekli Çizim I dersinde AutoCAD 
temel eğitimlerini, 2. yarıyılda Bilgisayar Destekli Çizim II dersinde AutoCAD programında 
proje çizebilecek ve üç boyutlu çalışmalar yapabilecek düzeyde eğitim görmüşlerdir. 3.
yarıyılda Bilgisayar Destekli Çizim III dersinde 3ds Max dersinin temel çizim teknikleri 
anlatılarak yapı modellemenin yapım aşamaları gösterilmiştir. 4. Yarıyılda ise Bilgisayar 
Destekli Çizim IV dersinde 3ds Max programında modellemenin yanı sıra  kaplama oluşturma 
ve ışık ayarları kullanarak görsel oluşturmanın detayları öğretilmiştir. 

Araştırma Sorusu 

Bu Çalışmanın amacına yönelik geliştirilmiş olan araştırma sorusu aşağıdaki gibidir:
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Mezuniyet aşamasına gelmiş ya da mezun olmuş Mimari Restorasyon Programı öğrencilerinin 
ön lisans eğitim süreçlerinde görmüş oldukları BDTP’nın öğrencilerin mesleki gelişimleri 
üzerine etkisi nedir?

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak kullanılan anket soruları hazırlanırken, öğrencilerin almış oldukları 
eğitim, staj yaptıkları yerlerde karşılaştıkları genel problemler, iş başvurularında yaptıkları 
mülakatlar değerlendirilerek ve BDTP hakkında önceden yapılmış çalışmalardaki sorular da 
incelenerek oluşturulmuştur. Benli Yıldız ve Sahtiyancı (2019)’nın gerçekleştirdikleri‘‘ 
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Programlarının Yapı Ressamlığı Programı Öğrencilerinin 
Tercihleri Açısından Değerlendirilmesi’’ isimli çalışması, Mıhlayanlar ve Tachir (2019) ‘in 
‘‘Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar Destekli Tasarımdan Bina Enformasyonuna’’ adlı 
araştırması ve Bingöl, Yücedağ ve Kaya (2020)’nin ‘‘Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin 
Bilgisayar Destekli Tasarım Programları Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Örneği’’ çalışmaları anket sorularını oluşturmada bir altlık oluşturmuş, mimari 
restorasyon programı özelinde farklı sorularla çalışma zenginleştirilmiştir. 

Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm demografik bilgilerden, ikinci bölüm ise BDTP 
ait sorulardan oluşmaktadır. BDTP ait soruları içeren ikinci bölüm 15 sorudan oluşmaktadır. 
Soruların anlaşılır olması açısından kısa ve öz olmasına dikkat edilmiştir. Anket sorularında 
çoğunlukla kapalı uçlu ve 4’lü Likert (Hiç, Bazen, Çok, Her zaman) derecelendirmeli soru 
tipleri kullanılmıştır. Bunların haricinde ankette bir tane  ‘Mimari Restorasyon eğitiminde BDT 
programlarına ilişkin önerileriniz nelerdir?’ açık uçlu soruya yer verilmiştir. 

2020 yılı yaz döneminde 329 öğrenciye uygulanan anket, Google Form programı aracılığıyla 
oluşturulmuş ve öğrencilerin maillerine gönderilerek veriler toplanmıştır. 

Veri Analiz Teknikleri

Çalışmadan elde edilen veriler, SPSS 24 programı ile analiz edilmiştir. Parametrik olmayan 
analiz grubunun içerisinden frekans, yüzdelik, aritmetik ortalama, tepe değer, ortanca değer ve 
standart sapma analizleri yapılarak sayısal çözümlemelere ulaşılmıştır. Anket sorularının genel 
dağılım özelliklerine bakılmış ve bağımsız değişkenlerden elde edilen bulgular incelenmiştir. 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %61.1’i 18-24, %36.8’i 25-34, %2.1’i 35-44 yaş aralığındadır. 
%39.5’i kadın olan öğrencilerin %60.5’i ise erkektir. Katılımcıların %29.5’ini mezuniyet 
aşamasına gelmiş öğrenciler oluştururken %70.5’ini mezunlar oluşturmaktadır. Mezunların 
%45’inin mezuniyetlerinden sonra başka bir bölümde daha eğitimlerine devam ettikleri tespit 
edilmiştir. Öğrencilerin %40’nın ön lisans eğitimlerinden önce lisede Bilgisayar Destekli 
Tasarım Programı eğitimi aldıkları belirlenmiştir. 

Öğrencilerin, ‘‘Ön lisans eğitiminizde BDT programı/ programlarını ne sıklıkla kullandınız?’’ 
sorusuna yönelik cevaplarında %7.6’sı hiç, %29.8’i bazen, %35’i çok ve %27.7’si her zaman 
cevabını vermişlerdir (Tablo 2).
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‘‘Ön lisans eğitiminizde görmüş olduğunuz BDT programı/ programları eğitiminiz boyunca 
diğer derslerinize katkı sağladı mı?’’ sorusuna öğrencilerin %5.5’i hiç, %26.7’si bazen, 
%35.3’ü çok ve %32.5’i her zaman cevabını vermişlerdir (Tablo 3)

Öğrencilerin, ‘‘Ön lisans eğitiminizde görmüş olduğunuz BDT programı/ programları teorikte 
öğrendiğiniz bilgilerin anlaşılmasında fayda sağladı mı?’’ sorusuna %4.3’ü hiç, %24.9’u bazen, 
%21.3’ü çok, %49.5’i her zaman cevabı vermişlerdir (Tablo 4).

Tablo 4. Öğrencilerin, ‘‘Ön lisans eğitiminizde görmüş olduğunuz BDT programı/ programları teorikte 
öğrendiğiniz bilgilerin anlaşılmasında fayda sağladı mı?’’ sorusuna yönelik görüşleri

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Hiç 14 4.3 4.3 4.3

Bazen 82 24.9 24.9 29.2
Çok 70 21.3 21.3 50.5
Her Zaman 163 49.5 49.5 100.0
Total 329 100.0 100.0

‘‘Ön lisans eğitiminde almış olduğunuz BDT programlarının 30 iş günü stajınızda faydası oldu 
mu?’’ sorusuna cevaben öğrencilerin % 4.9’u hiç, %20.1’i bazen, %28.6’sı çok ve %46.5’i her 
zaman olarak belirtmişlerdir (Tablo 5) . 

Tablo 5. Öğrencilerin, ‘‘Ön lisans eğitiminde almış olduğunuz BDT programlarının 30 iş günü 
stajınızda faydası oldu mu?’’ sorusuna yönelik görüşleri

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Hiç 16 4.9 4.9 4.9

Bazen 66 20.1 20.1 24.9
Çok 94 28.6 28.6 53.5
Her Zaman 153 46.5 46.5 100.0
Total 329 100.0 100.0

Tablo 2.  Öğrencilerin ‘‘Ön lisans eğitiminizde BDT programı/ programlarını ne sıklıkla kullandınız?’’ 
sorusuna yönelik görüşleri

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Hiç 25 7.6 7.6 7.6

Bazen 98 29.8 29.8 37.4
Çok 115 35.0 35.0 72.3
Her Zaman 91 27.7 27.7 100.0
Total 329 100.0 100.0

Tablo 3. Öğrencilerin ‘‘Ön lisans eğitiminizde görmüş olduğunuz BDT programı/ programları 
eğitiminiz boyunca diğer derslerinize katkı sağladı mı?’’ sorusuna yönelik görüşleri 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Hiç 18 5.5 5.5 5.5

Bazen 88 26.7 26.7 32.2
Çok 116 35.3 35.3 67.5
Her Zaman 107 32.5 32.5 100.0
Total 329 100.0 100.0
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Öğrencilere yöneltilen ‘‘Ön lisans eğitiminizde BDT programlarının iki boyutlu mimari 
çizimleri algılamanızda etkisi oldu mu?’’ sorusuna yönelik öğrencilerin %3’ü hiç, %24.3’ü 
bazen, %18.8’i çok, %53.8’i her zaman olarak cevaplarını belirtmişlerdir (Tablo 6).

Tablo 6. Öğrencilerin ‘‘Ön lisans eğitiminizde BDT programlarının iki boyutlu mimari çizimleri 
algılamanızda etkisi oldu mu?’’ sorusuna yönelik görüşleri

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Hiç 10 3.0 3.0 3.0

Bazen 80 24.3 24.3 27.4
Çok 62 18.8 18.8 46.2
Her Zaman 177 53.8 53.8 100.0
Total 329 100.0 100.0

Yukarıdaki soruya benzer olarak öğrencilerin üç boyutlu çizimleri algılamalarında BDTP etkisi 
sorulmuş olup, öğrencilerin %1.8’i hiç, %26.7’si bazen, %29.8’i çok ve %41.6’sı her zaman 
cevabı vermişlerdir. Cevapların BDTP’ nın iki boyutlu çizimlerdeki algılarına benzer oranlarda 
olup, öğrencilerin çoğunluğu ‘her zaman’ olarak belirtmişlerdir (Tablo 7).

Tablo 7. Öğrencilerin ‘‘Ön lisans eğitiminizde BDT programlarının üç boyutlu mimari çizimleri 
algılamanızda etkisi oldu mu?’’ sorusuna yönelik görüşleri

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Hiç 6 1.8 1.8 1.8

Bazen 88 26.7 26.7 28.6
Çok 98 29.8 29.8 58.4
Her Zaman 137 41.6 41.6 100.0
Total 329 100.0 100.0

Öğrencilerin ‘‘Sizce mimari restorasyon programı eğitiminde BDT programlarını almak gerekir 
mi?’’ sorusuna yönelik %27.7’si bazen, %27.7’si çok, %44.7’si her zaman cevabıyla 
görüşlerini belirtmişlerdir. Öğrencilerden hiçbiri ‘hiç’ yanıtını tercih etmemiştir. Bu durum 
önemli bir bulgu olarak ortaya çıkmaktadır (Tablo 8).

Ankette üç soru sadece mezunlara yönelik sorulmuştur. İlk olarak; ‘‘Ön lisans eğitiminizden 
sonra başka bir bölümü okuduysanız ya da okuyorsanız yeni bölümünüzde ön lisans eğitiminde 
almış olduğunuz BDT programlarının katkısı oldu mu?’’ 232 mezun öğrencinin %51.1’i her 
zaman cevabı vermiştir. İkinci olarak; ‘‘Mezun olduğunuzda BDT programlarını bilmeniz iş 
bulmanızda etkili oldu mu?’’ sorusuna öğrencilerin büyük çoğunluğu, %44.1’i her zaman 
görüşündedir. Son olarak mezun öğrencilere yöneltilen ‘‘Çalışıyorsanız iş hayatınızda BDT 
programlarını kullanıyor musunuz?’’ sorusuna, öğrencilerin %51.4’ü diğer sorularda olduğu 
gibi çoğunluğu her zaman demişlerdir. 

Tablo 8. Öğrencilerin ‘‘Sizce mimari restorasyon programı eğitiminde BDT programlarını almak 
gerekir mi?’’ sorusuna yönelik görüşleri

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Bazen 91 27.7 27.7 27.7

Çok 91 27.7 27.7 55.3
Her Zaman 147 44.7 44.7 100.0
Total 329 100.0 100.0
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Bilgisayar destekli çizim programlarının katılımcıların akademik başarılarına ve iş 
potansiyellerine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada kullanılan ölçme aracından elde edilen 
veriler incelendiğinde bilgisayar destekli çizim programlarının etkili olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların perspektifinden elde edilen verilere göre katılımcıların büyük bir çoğunluğunun 
bilgisayar destekli çizim programlarının akademik başarıları üzerine ve iş bulma potansiyelleri 
üzerine çok etkili olduğunu ifade ettikleri görülmektedir (Tablo 9) soru bazında incelendiğinde 
katılımcıların bilgisayar destekli çizim programlarında olumlu etkilendiklerinin görülmesinin 
yanı sıra soruların toplam ağırlıkları bazında da eğilimin aynı yönde olduğunun izlenmiştir  

=3.12,ss=0.90. 

Tablo 9. Soruların betimsel analiz çıktılar

*Bu örneklem değeri sadece mezun olmuş öğrencilerden elde edilen veriyi içermektedir.  

N
Valid

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

329 329 329 329 329 329 232* 232* 232* 329

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mean 2.83 2.95 3.16 3.17 3.23 3.11 3.20 3.12 3.24 3.17

Median 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00

Mode 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Std. Deviation .922 .901 .944 .914 .922 .864 .916 .892 .874 .835

Variance .851 .811 .892 .835 .851 .746 .839 .796 .764 .697

Skewness -.235 -.351 -.633 -.723 -.716 -.390 -.654 -.448 -.659 -.329

Std. Error of 
Skewness .134 .134 .134 .134 .134 .134 .134 .134 .134 .134

Kurtosis -.898 -.851 -.937 -.581 -.900 -
1.137 -.941 -1.121 -.944 -1.489

Std. Error of 
Kurtosis .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268

Range 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
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Öğrencilere bu sorular dışında; ön lisans eğitimlerinde almadıkları ama öğrenmeye ihtiyaç 
duydukları programları öğrenmek amacıyla çoklu cevap yöntemiyle ‘‘Okul dışında kurslar 
aracılığıyla ya da kendi kendinize öğrendiğiniz BDT programları hangileridir?’’ sorusu 
yöneltilmiştir. Çoklu cevap matrisinden türeyen verilerle yapılan analiz sonucu elde edilen 
değerler aşağıdaki gibi yorumlanmıştır (Şekil 2). Öğrencilerin öğrendikleri programları tercih 
edilme oranına göre büyükten küçüğe sıralandığında; %22,00’si Photoshop, %19,11’, Sketch 
Up, %13,00’ü Lumion, %9,35’i ArchiCAD, %3,66’sı Revit, %3,66’sı Corel Draw, %2,03’ü 
Adobe In Design, %1,63’ü İde Mimar programını öğrendiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin 
%25,61’i hiçbir programı öğrenmediklerini ifade etmişlerdir. 

Şekil 2. Öğrencilerin, ‘‘Okul dışında kurslar aracılığıyla ya da kendi kendinize öğrendiğiniz BDT 
programları hangileridir?’’ sorusuna yönelik görüşleri 

Öğrencilere ‘‘Sizce mimari restorasyon programı eğitiminde almadığınız BDT programlarının 
hangisi ya da hangilerinin de görülmesini isterdiniz?’’ diye bir çoktan cevap seçme hakkı 
tanıyan bir soru yönelttik. Bu sorunun cevaplarında Karacasu Memnu İnci Meslek 
Yüksekokulunda eğitimi verilen AutoCAD ve 3dsMax programları dahil edilmemiştir. Bu 
sorunun amacı öğrencilerin verdiği cevaplar neticesinde öğretim programına dahil edilebilecek
başka hangi programlar olabilir sorusunun cevabını almaktır. Bu soruya istinaden öğrenciler 
AutoCAD ve 3dsMax programları haricinde görülmesini istedikleri programları belirtmişlerdir 
(Şekil 3). Öğrencilerin %22.78’i Sketch Up, %9,44’ü Lumion, %13,33’ü ArchiCAD, %6,94’ü 
İdeMimar, %10’u Revit, %3.10’u Corel Draw, %25’i Photoshop, %5,28’i Adobe In Design 
programının mimari restorasyon eğitiminde yer alması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin 
%15’i de ‘diğer’ seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Şekil 3. Öğrencilerin, ‘‘Sizce mimari restorasyon programı eğitiminde almadığınız BDT programlarının 
hangisi ya da hangilerinin de görülmesini isterdiniz?’’ sorusuna yönelik görüşleri 
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Anketin en son sorusunda açık uçlu görüş içeren bir soru sorulmuştur. Öğrencilere ‘‘Mimari 
Restorasyon eğitiminde BDT programlarına ilişkin önerileriniz nelerdir?’’ diye sorulmuş ve 
düşüncelerini yazmaları istenmiştir. Öğrenciler çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Temel olarak 
belirtilen görüşler; Programda BDT derslerinin çeşitliliğinin arttırılması, Gösterilen BDTP’nın 
ders saatlerinin arttırılması, Yüksekokulda bilgisayar laboratuvarının yenilenmesi gerekliliği, 
BDTP’nın zorunlu ders olarak gösterilmesi şeklindedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Teknolojik gelişmeler, çağın gereksinimleri eğitim sisteminde bilgisayar yazılımlarının 
önemini daha çok arttırmaktadır. İki yıllık eğitim veren ve Türkiye’ de ciddi manada donanımlı 
tekniker yetiştiren yüksekokullarda ki eğitimin özellikle daha güncel ve iş potansiyeline yönelik 
olması gereklidir. Yüksek okullardaki önemli programlardan biri olan Mimarlık ve Şehir Bölge 
Planlama Bölümü altında yer alan Mimari Restorasyon Programı; eski yapıları gelecek nesillere 
aktarabilmede önemli bir rol oynamaktadır. Her biri kültürel miras niteliğindeki mimari 
yapıların korunması, restorasyonunun iyi bir şekilde yapılması ve gelecek nesillere geçmişin 
izlerini aktarabilmesi amacıyla sürdürülebilirlik kavramının temel prensiplerini yansıtan 
mimari restorasyon programında derslerin içeriği bu amaca uygun oluşturulmalıdır. Mimari 
restorasyon programından aynı zamanda birçok bölüme geçiş yapılabilmektedir. Öğrenciler 
tarafından en çok mimarlık ve iç mimarlık bölümlerine tercih gerçekleşmektedir. Mimarlık ve 
iç mimarlık bölümlerinin eğitim sisteminde mutlaka olan Bilgisayar destekli tasarım 
programları, mimari restorasyon programında da olması gerekliliğini getirmektedir. Hem 
teknolojinin kolaylığından faydalanıp mimari projelerin hızlıca çizilmesi hem de eski yapıların 
yeniden yapılacak ya da tamamlanacak olan bölümlerinin üç boyutlu görsellerle anlatılabilmesi 
amacıyla bu programların öğrencilere öğretilmesi gereklidir. Türkiye’ de 61 üniversitede 
bulunan mimari restorasyon programından 47 tanesinde sadece BDTP dersleri öğretim
programlarında yer almaktadır. Dört dönem boyunca sadece Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesinde BDTP dersine yer verilmektedir. Bu sebeple dört dönem boyunca öğretim 
programına yerleştiren tek mimari restorasyon programı olunması, bu çalışmanın sonuçlarının 
geçerliliğini arttırmaktadır. Karacasu Memnune İnci MYO da iki dönem AutoCAD, iki dönem 
3ds Max programları gösterilmektedir. Dört dönem BDTP gösterilen programda  ‘Mezuniyet 
aşamasına gelmiş yada mezun olmuş Mimari Restorasyon Programı öğrencilerinin ön lisans 
eğitim süreçlerinde görmüş oldukları BDTP’nın öğrencilerin mesleki gelişimleri üzerine etkisi 
nedir? ‘araştırma sorusu ortaya atılmıştır. Bu araştırma sorusundan yola çıkarak bilgisayar 
destekli tasarım programlarının öğrencilerin meslekleri üzerine olan katkı düzeyini belirlemek 
amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak anket kullanılarak anket 
cevapları SPSS programında analiz edilmiştir. Analiz bulgularından yola çıkarak; BDTP’nın 
öğrencilerin teorikte öğrendikleri bilgilerin anlaşılmasında fayda sapladığı, diğer derslerine 
katkı sağladığı, staj eğitimlerinde faydası olduğunu, 2 boyutlu ve 3 boyutlu mimari çizimleri 
algılamalarında etkili olduğu, mezunların iş bulmalarında önemli bir faktör oluşturduğu ve 
çalışma hayatlarında önemli bir çoğunluğun bu programları kullandığı tespit edilmiştir. Tüm 
bu tespitlerden yola çıkarak BDTP’nın mimari restorasyon programı öğrencilerinin akademik 
başarılarına ve iş bulma potansiyeline etkisinde olumlu düzeyde önemli bir yer tuttuğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin en çok Photoshop programının öğretim programında 
dahil edilmesi gerektiğini belirtmelerinden ötürü öğretim programında güncelleme yapılarak 
2021-2022 bahar dönemine Photoshop programının öğretilmesini ve öğrenme çıktılarının iş 
başvurularına katkı sağlaması amaçlanarak ‘portfolyo tasarımı’dersi eklenmiştir. Yine anket 
sonuçlarından elde edilen verilerle bilgisayar laboratuvarının dersin öğrenimini olumsuz 
etkilediği yönündeki görüşler dikkate alınarak, yüksekokul müdürü ve mimari restorasyon 
öğretim elemanları tarafından üniversitenin BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Koordinasyon 
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Birimine alt yapı bilimsel projesi yazılarak 2020 yılında meslek yüksekokuluna donanımlı yeni 
bir bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Zamanın devingenliğine ayak uydurmak zorunda olan 
program içerikleri belirli dönemlerde mutlaka farklı ölçme araçlarıyla öğrencilerin gelişimlerini 
ölçmeli ve elde edilen sonuçlar neticesinde program derslerinin güncellenmesine gidilmelidir. 
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TEORİ VE PRATİKTE IRKÇILIK KİTAPI HAKKINDA MAKALE TEORİ VE 
PRATİKTE IRKÇILIK KİTAPI HAKKINDA MAKALE

ARTICLE ABOUT THE BOOK RACISM IN THEORY AND PRACTICE

Farida TAGİYEVA

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nden A.A Bakikhanov'un adını taşıyan  Tarih Enstitüsü 
Araştırmacısı

ÖZET

Sinan Özbek Hoca'nın ırkçılık üzerine 157 sayfalık eseri felsefenin ana konularını 
kapsamaktadır. Orada ele alınan Irk kavramı, Irk kuramları, Irk Oluşumları Antik Çağ, Antik 
Yunanistan ve Mısır'da Irkçılık Var mıydı, Anti-Semitizm Irkçılık mı?, Irkçılığın Tarihsel ve 
Ekonomik Kökenleri, Irkçılığın Ekonomik Politikası Irkçılık ve Cinsellik, Foucault'da Cinsellik ve 
Güç, Biyo-İktidar , Irkçılık ve Cinsellik Aynı İdeolojidir?, Kadın ve Irkçılık, Irkçılık ve 
Milliyetçilik, Ulus Devlet ve Milliyetçilik, Kitap ve Dil Olarak Meta, Milliyetçilik ve Irk Yeni 
Irkçılık, Fanon ve Kültürel Irkçılık Eleştirisi,  Levi-Strauss'ta Irk ve Kültür, Farklı Irkçılığın 
Yanıltıcı Etkisi, Türkiye'de Irkçılık, Irkçı İdeoloji Aktarılıyor, Türkiye'de Irkçılık, Irkçılık Daima 
Kültüreldir, Akılcıdır, Uygardır, Uygardır Türkiye'de ırkçılık evrensel değildir ve zengin kaynakça 
bu konunun inceliklerini tam olarak ortaya koymaktadır.

Tüm bunlardan yola çıkarak ırkçılık ve felsefesi ile ilgili bir takım konulara değinmek 
önemlidir. Bildiğiniz gibi erken insan topluluklarının oluşumundan bu yana aileye, topluma, 
kabileye ve ülkeye bağlılık, onları düşünmek ve hatta onlar uğruna ölmek gibi konular olmuştur. 
Ancak herhangi bir halk, dil, din, kabile, klan vb. bu tür anlamların diğerlerine üstün gelmesi ve 
onlara hakim olması önemli olduğu gibi, demokratik olmayan sorunlar yalnız 17. yüzyıldan sonra  
Avrupa'nın sömürge devletlerinde ortaya çıkmıştır. Irkın kendisi, türlerin büyük biyolojik 
farklılıklara göre bölünmesidir, oysa ırk olarak bilinenler arasındaki farklar kendi içlerindeki 
farklılıklardan çok daha fazladır ve şimdi bilim aksini kanıtlıyor.

Çağdaş sosyal bilimde ırk ve etnik kavramları ayrı ayrı ele alınsa da, iki terim yaygın olarak 
kullanılmaktadır ve eski sosyal bilim literatüründe uzun süredir eşit olarak kullanılmaktadır. 
"Etnikte" geleneksel olarak "ırk" ile ilgili bir anlamda kullanılır: bir grup insanın önemli veya yerli 
olması muhtemel niteliklere göre bölünmesi (örneğin, ortak ata veya ortak davranış). Bu nedenle, 
ırkçılık ve ırk ayrımcılığı, bu farklılıkların ırksal olarak tanımlanıp tanımlanmadığına 
bakılmaksızın, etnik veya kültürel temeldeki ayrımcılığı tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: İrkçılık, Teori, Pratikte, Irk ve etnik kavramları

ABSTRACT

Sinan Uzbek Hoca's 157-page work on racism covers the main themes of philosophy. The 
Concept of Race, Race Theories, Race Formations Ancient Age, Ancient Greece and Egypt Was 
Racism, Anti-Semitism Was Racism ?, Historical and Economic Roots of Racism, The Economic 
Policy of Racism is Racism and Sexuality, Sexuality and Power, Bio-Power, Racism and 
Sexuality in Foucault ?, Women and Racism, Racism and Nationalism, Nation State and
Nationalism, Book and Language Fanon and Cultural Racism Elections, Race and Culture in Levi-
Strauss, The Misleading Influence of Different Racism, Racism in Turkey, Racist Ideology 
Transferred, Racism in Turkey, Racism is always Cultured, It is clever, it is Uyghur, it is 
ingenious, it is ingenious, it is ingenious in Turkey. 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 595 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Based on all these, it is important to touch on a number of issues related to racism and its 
philosophy. As you know, since the formation of early human societies, there have been issues 
such as devotion to family, society, tribe and country, thinking about them and even dying for 
them. But any people, language, religion, tribe, clan etc. While it is important that such meanings 
prevail over and dominate others, non-democratic problems have arisen only in the colonial states 
of Europe after the 17th century. Race itself is the division of species by major biological 
differences, whereas the differences between what are known as races are much greater than 
differences within themselves, and science now proves otherwise. as racial or not.

Although the concepts of race and ethnicity are treated separately in contemporary social 
science, the two terms are widely used and have long been used equally in the ancient social 
science literature. "Ethnicity" is traditionally used in a related sense of "race": the division of a 
group of people according to qualities likely to be important or indigenous (for example, common 
ancestry or common behavior). Therefore, racism and racial discrimination are used to describe 
discrimination on ethnic or cultural basis, regardless of whether these differences are defined as 
racial or not.

Key Words: Racism, Theory, Practice, Race and ethnic concepts

GİRİŞ

Sinan Özbek Hoca'nın ırkçılık üzerine 157 sayfalık eseri felsefenin ana konularını 
kapsamaktadır. Orada ele alınan Irk kavramı, Irk kuramları, Irk Oluşumları Antik Çağ, Antik 
Yunanistan ve Mısır'da Irkçılık Var mıydı, Anti-Semitizm Irkçılık mı?, Irkçılığın Tarihsel ve 
Ekonomik Kökenleri, Irkçılığın Ekonomik Politikası Irkçılık ve Cinsellik, Foucault'da Cinsellik ve 
Güç, Biyo-İktidar , Irkçılık ve Cinsellik Aynı İdeolojidir?, Kadın ve Irkçılık, Irkçılık ve 
Milliyetçilik, Ulus Devlet ve Milliyetçilik, Kitap ve Dil Olarak Meta, Milliyetçilik ve Irk Yeni 
Irkçılık, Fanon ve Kültürel Irkçılık Eleştirisi, Levi-Strauss'ta Irk ve Kültür, Farklı Irkçılığın 
Yanıltıcı Etkisi, Türkiye'de Irkçılık, Irkçı İdeoloji Aktarılıyor, Türkiye'de Irkçılık, Irkçılık Daima 
Kültüreldir, Akılcıdır, Uygardır, Uygardır Türkiye'de ırkçılık evrensel değildir ve zengin kaynakça
bu konunun inceliklerini tam olarak ortaya koymaktadır.

Tüm bunlardan yola çıkarak ırkçılık ve felsefesi ile ilgili bir takım konulara değinmek 
önemlidir. Bildiğiniz gibi erken insan topluluklarının oluşumundan bu yana aileye, topluma, 
kabileye ve ülkeye bağlılık, onları düşünmek ve hatta onlar uğruna ölmek gibi konular olmuştur. 
Ancak herhangi bir halk, dil, din, kabile, klan vb. bu tür anlamların diğerlerine üstün gelmesi ve 
onlara hakim olması önemli olduğu gibi, demokratik olmayan sorunlar yalnız17. yüzyıldan sonra 
Avrupa'nın sömürge devletlerinde ortaya çıkmıştır.

Onların anlayışına göre, sömürgeleştirmeye çalıştıkları Doğu ve Afrika halkları, bir anlamda, 
"harika kültüre, geçmişe ve yeteneklere sahip olan Avrupa'nın soylu halklarından genetik, 
entelektüel, kültürel ve görsel olarak daha aşağıydılar. "Bu konuda Avrupalı bilim adamlarının
hayvandan insana, insan özelliklerinden ırka, dilden ırka, ırktan siyasete başlıklı araştırmalarına 
bakmakta fayda var.

YÖNTEM

Çağdaş sosyal bilimde ırk ve etnik kavramları ayrı ayrı ele alınsa da, iki terim yaygın 
olarak kullanılmaktadır ve eski sosyal bilim literatüründe uzun süredir eşit olarak 
kullanılmaktadır. "Etnikte" geleneksel olarak "ırk" ile ilgili bir anlamda kullanılır: bir grup insanın 
önemli veya yerli olması muhtemel niteliklere göre bölünmesi (örneğin, ortak ata veya ortak 
davranış). Bu nedenle, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı, bu farklılıkların ırksal olarak tanımlanıp 
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tanımlanmadığına bakılmaksızın, etnik veya kültürel temeldeki ayrımcılığı tanımlamak için 
kullanılmaktadır.

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığı Sözleşmesi'ne göre, "ırksal" ve "etnik" terimleri 
arasında hiçbir fark yoktur. BM Sözleşmesi, ırk ayrımcılığının bilimsel olarak yanlış, ahlaki olarak 
kınanmış, sosyal olarak adaletsiz ve tehlikeli olduğu sonucuna varıyor. Sözleşme, teoride veya 
pratikte hiçbir yerde ırk ayrımcılığının temeli olmadığını belirtmektedir. "Irk ayrımcılığı" terimi, 
herhangi bir ayrım, dışlama anlamına gelen siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel veya kamusal 
yaşamın diğer herhangi bir alanında insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınması, kullanılması 
veya kullanılmasının yürürlükten kaldırılmasının veya etkilenmesinin amacı veya etkisi anlamına 
gelir.

Batı'nın sömürge politikasının gelişmesinde büyük rol oynayan ilk seyahatnamelerde Doğu 
dünyası hakkında yayınlanan bilgilerin tarihi ve siyasi önemiinkar edilemezdir. Dolayısıyla 
seyyahların eserlerinde yayınlanan sosyo-ekonomik durum tasvirlerinin yanı sıra Doğulu nüfusun 
fizyolojik özellikleri ve gelenekleri hakkında doğru olmayan rivayetler, şüphesiz Batı toplumunda 
Doğulu nüfus hakkında farklı görüşlere ve olumsuz algılara yol açmıştır [s.23]. Örneğin 
Christophe Columbus'a göre, Amerikan halkının "Karayipler" olarak adlandırdığı insan eti yemesi 
konusu, Batı toplumunda Doğu'ya karşı olumsuz bir tavır oluşmasına neden olmuştur. Terim 
yavaş yavaş "Kanibal" şeklini almış ve bir dizi gezgin tarafından Güney Amerika ve Afrika'nın 
yerlileri şu şekilde isimlendirilmişti. [s. 24].

O zamandan beri insanlar üzerinde fizyolojik, antropolojik ve etnolojik araştırmalar 
başladı. Fransız doktor Francois Bernier'in Asyalı halkların görünümü üzerine yaptığı bir 
araştırmada üç hisseye ayırdığı coğrafi bölgede Avrupalılar, siyahlar ve Moğollar olmak üzere üç 
ırkın yaşadığını iddia etti. Irkçı ideolojileri yansıtan teorilerin temelinde, bitki ve hayvanların 
görünüşünü inceleyen Batılı bilim adamlarının görüşleri yatmaktadır [s.27].

Fransız bir zoolog olan Georg De Buffon, Avrupalıların en üstün ırk olduğunu, Asyalıların
ve Afrikalıların en aşağı ırk olduğunu iddia etti. Irkçılık iddiaları, Fransız reformcu F. Voltaire ve 
filozof E. Kant'ın düşüncelerine de yansımıştır. Voltaire insan türünün "aşağı ırkının" hayvanlara 
daha yakın olduğuna inanıyordu. E. Kant, tüm insanların ortak bir ataya sahip olduğunu ve dünya 
nüfusunun çevre koşullarına göre beyaz, kırmızı, siyah ve sarı ırklara ayrıldığını iddia etmiştir 
[s.31-32].1

BULGULAR

Sosyologlar genellikle "ırkı" sosyal bir yapı olarak kabul ederler. Bu, ırk ve ırkçılık 
kavramlarının gözlemlenen biyolojik özelliklere dayanmasına rağmen, bu gözlemlere dayalı ırk 
hakkında herhangi bir sonucun kültürel ideolojilerden etkilendiği anlamına gelir. Bir ideoloji 
olarak ırkçılık toplumda hem bireysel hem de kurumsal düzeyde mevcuttur. Irk ayrımcılığı, birinin 
ırkına ve etnik kökenine dayalı olarak özel bir şekilde muamele edilmesidir. Bu olumsuz 
fenomene genellikle ırkçılık denir ve uluslararası dilde rasyonalizm veya ırkçılık olarak ifade 
edilir. Terim genellikle tam bir ayrımcılık olarak anlaşılır; bu, bir ulusun üyelerine diğer sosyal 
gruplara zarar verecek şekilde davranmak anlamına gelir. Irk ayrımcılığı genellikle barınma ve 
istihdam sağlanmasında kendini gösterir ve bu, bazen mahkemede kanıtlamak zor olsa da, çoğu 
modern toplumda yasa dışıdır. Irkın kendisi, türlerin büyük biyolojik farklılıklara göre 
bölünmesidir, oysa ırk olarak bilinenler arasındaki farklar kendi içlerindeki farklılıklardan çok 
daha fazladır ve şimdi bilim aksini kanıtlıyor. Irkın alt türlere bölünmesinin tanımı, çok sayıda 
bitki ve hayvan arasında genellikle yararlı olduğundan, bu eksiklikler çok az önemlidir.Tür 
birleşmeleri her zaman birbirinin içinde erimiş, popülasyonlar arasındaki biyolojik farklılıklar 

1Ruvasani Şapur, Nadorosti Farziyahaye Nejade Arya, Sami ve Türk, Tehran, İntişarate İttalaat, 1380, s. 234. 
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önemsizleşmiş ve iç çeşitliliği andırmaya başlamıştır. Geleneksel "ırkçı" sınıflandırmalar 
genellikle cilt veya saç tipi gibi dış özellikleri vurgular, ancak diğer genetik ayrımlar, kan grupları 
veya enzim farklılıklarıyla ilgili olarak yüzeysel özelliklere dayanan klasik kategorilere daha yakın 
bir yaklaşım olma eğilimindedir.

Tarihsel olarak insanların biolojik özelliklerinin tarihi-sosyal araştırmalara konu olmasında, 
bu özelliklerin ırkçılık meselelerine çevrilmesinde ve ari ırk teorisinin ortaya çıkmasında Karl G. 
Garus, Cherstoph Meiners, Friedrich Hegel, John C. Bluntschli, Arthur Graf Von Gobineau, 
Friedrich Nitzsche, Tedodor Herzl, Max Weber, Stewart Chembrlin ve Adolf Hitler gibi Batılı 
bilim adamları ve politikacılar önemli roller oynamışlardır. A. Gobineau (1816-1882), ırk ve 
ırkçılık faktörünü evrensel tarihin açıklanmasında en temel ve anahtar faktör olarak gördü. J. 
Bluntschli, 1875 yılında yayınlanan bir makalesinde, beyaz ırkın arı kolunun insan türünün en 
üstün grubu olduğunu, diğer halkların ise aşağı olduğunu belirtmiştir. J. Bluntschli'ye göre, dünya 
gücü yalnızca beyaz Aryan halklarının ailelerine Tanrı tarafından verilmiştir [s.46-47]. Ancak, 
İkinci Dünya Savaşı'nın şiddetli felaketleri ve yirminci yüzyılın sonlarında genetik araştırmaların 
kesin sonuçları, ırkçılık ve Aryan teorisinin temelsiz olduğunu kanıtladı [ss.184-189]. İnsan 
cinsiyetinin genetik olarak bölündüğü farklı haplogruplar arasında temel bir genetik farklılık 
olmadığı genetikçiler tarafından doğrulanmıştır [s.8].2

Fransız antropolog C. Levi Strauss, 1952'de UNESCO'nun isteği üzerine, dünyadaki 
ırkçılık sorunu üzerine, ırkçılık sorununun sonuçlarını derinden eleştiren "Irk ve Tarih" adlı bir 
kitap yazdı. Ayrıca A. Gobineao'nun ortaya koyduğu yanlış anlamaları da eleştirdi ve 
antropologların tarihsel hatalarını ortaya koydu. Yazar şöyle demektedir: “Antropolojinin ilk 
günahı, modern genetik biliminin şüphe duyduğu durumlarda, farklı ırkların doğal farklılıklarını 
insan kültürünün sosyal ve ruhsal yönleriyle karıştırmasıdır. Gobineao, bu günaha girerek öyle bir 
yola girmiştir ki, yanlış bir bilimsel meseleyle gerçekleştirilen tüm sömürgecilik ve ayrımcılık 
eylemlerinin sonuçlarını tasdik etmiştir [s.8].3

Dilsel konuları ırkçı ideolojilerle ilişkilendirmeye çalışan Avrupalı bilim adamları 
Christoph Mainers (1747-1810) ve Friedrich Schlegel'in araştırması büyük önem taşımaktadır. Bu 
yazarların eserlerinde ilk kez dil, ırk ve millet kavramları arasındaki derin bağı kanıtlamak için 
birçok girişimde bulunulmuştur. F.Schlegel, farklı dillerdeki benzer kelimelerin köken ve 
yapısından yola çıkarak Germen kavimleri (Almanlar) ile İranlılar (Persler) arasında kan bağı 
olduğuna inanmış ve Asya'da yaşayan Aryanların atalarını bulmaya çalışmıştır. "Asya'da yaşamış 
olan Alman atamızı Aria adıyla düşünmeli ve aramalıyız" diye yazıyordu [s.75].

Rönesans'tan sonra kesin bilimler alanında edinilen teorilerin bir anlamda beşeri bilimlerin 
yolunu açtığını ve sömürgeci güçlerin bir etki silahı haline geldiğini belirtmek gerekir. Sömürgeci 
Batılı güçler, Doğu'da hedefledikleri ülkelere nüfuz etmek için yarattıkları ırkçılık, dilbilim ve 
tarih yazımı fikirlerine güvendiler. Şarkiyat Araştırmaları adı altında Doğu ülkeleri üzerinde 
araştırma yapan Alman, İngiliz, Rus, Fransız, Amerikalı, Kanadalı, Belçikalı, Norveçli ve 
Çekoslovak bilim adamları tarafından yürütülen arkeolojik, dilsel, tarihi, dini vb. çalışmalar bir
anlamda, sahadaki faaliyetleri Doğu dünyasının doğal ve geleneksel gelişim dinamiklerini 
temelden değiştirmiştir. Doğu bölgelerinin coğrafi birimlerinin tarihinin incelenmesi ilk olarak 
Alman oryantalistleri tarafından başlatıldı. Pers nüfusunun yazıtları, tarihi anıtları, Fars edebiyatı 
ve etnogenezi hakkında araştırmalar yapan Adam Oleariyus, Fredrik K.Anderias, Herman Ette, 
Eberhard Schrader, Ernest Dietz, Fredrik F. Eshpigel. , “Ernest E. Herzfeld”, “ Durty Bliske”, 
“Paul Schwartz”, “Anne M. Schimel”, “Paul Rust”, “Carsten Nipbur”, “Hans H. Scheder”, 
“Rudiger Schmidt”, “Hiyd M Cox, Christian Bartholomew Wilhelm Kayger, Georg F. Grotfend, 
Carl F. Goldner, Ludwik Paul, Joseph Markwart ve Edward Mayer gibi bilim adamları onların 

2Ruvasani Şapur, Nadorosti Farziyahaye Nejade Arya, Sami ve Türk, Tehran, İntişarate İttalaat, 1380, s. 
3Claude Levi Strauss, Irk ve Tarih ve Kültür, Metis yayınları, 2016, s. 67. 
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ardılları ve yayınladıkları eserler ırkçı düşüncenin oluşumunda ve gelişmesinde temel bir rol 
oynamıştır.

İngiliz arkeologlar ve tarihçiler de bu zihniyetin oluşmasında önemli rol oynamışlardır. 
Tarihçiler Cahn Richardson (1740-1795), George Rawlinson (1812-1902), Richard Nelson Frye 
(1920-2014), Peter Avery (1923-2008), Roger Mervin Savory (1925) -), “David Neil Mac Kenzie” 
( 1926-2001), “David Marshall Lang” (1924-1999), “David Stronach”, “Denis Wright” (1911-
2005), “Arthur John Arberry” (1905-1969) ), Amelie Kuhrt (1944-), Ann Katherine Lambton 
(1912-2008), jerry Clinton (1937-2003) ve diğer tarihçiler ırkçılığın çeşitli yönlerini 
yansıtmışlardır.

Irkçılık ve arıcılık ideolojilerinin gelişmesinde öncü rol oynayan Rus ve SSCB 
tarihçilerinin eserleri de büyük önem taşımaktadır. Rus tarihçiler Vasily Abayev, Ilya Paolovich 
Piotroshfeski, Ivan Kamniski, Mikhail Ivanov, Vasily Barthold, Igor Diyakonov, Yuri Aranovich 
Robinchik, Ignati Yulianovich Krachkovsky, Ilya Greshovich Vladimir Minorsky, Nina Viktorna 
Pigoloskaya, Vladimir Lokonin gibi Rus tarihçiler ve Roman büyük ölçüde Sovyet tarih yazımı 
ekolünün kavramlarına uygun olarak, arı ırkı üzerine düzinelerce tarihsel açıdan önemli eser 
kaleme almışlardır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Irkçılık, insan gruplarının fiziksel görünümlerine göre farklı davranış özelliklerine sahip 
olduğu ve bir ırkın diğerine üstünlüğüne göre bölünebileceği inancıdır. Aynı zamanda, farklı bir 
ırk veya etnik kökene sahip oldukları için diğer insanlara karşı önyargı, ayrımcılık veya düşmanlık 
anlamına da gelebilir. Irkçılığın modern çeşitleri genellikle insanlar arasındaki biyolojik 
farklılıkların toplumsal algısına dayanır. Bu karşılaşmalar, varsayılan ortak kalıtsal özellikler, 
yetenekler veya niteliklere dayalı olarak farklı ırkların birbirinden üstün veya aşağı olduğu sosyal 
eylemler, uygulamalar veya inançlar veya siyasi sistemler şeklini alabilir. 

Tüm bunlara rağmen ırkçılık felsefesi ve onunla bağlantılı siyasi akımlar dünya toplumu 
tarafından felsefi bakış açısıyla her zaman kınanmış ve bilim dışı ilkelere dayandığı 
kanıtlanmıştır.Bunun delili Türk ve İslam dünyasında ırkçılığı kınayan kaynaklar ve kişilerdir. 
Örneğin Kuran-ı Kerim Hac Suresi 13. ayette “Ey insanlar! Şüphesiz siz bir erkek ile bir dişiden 
yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve  kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O`na 
itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır.”Rum  süresi 22. ayetinde Tanrı böyle diyor:“O`nun 
kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. 
Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır.Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan 
bizden değildir - Muhammed bin Abdullah irkçılıkla ilgili şöyle buyurmuştur.Irkçılık üzere ölen 
de bizden (Müslümanlardan) değildir.Türk aydın, siyasetçi ve bilim adamı Ziya Gökalp, 
Türkçülüğün Temelleri adlı kitabında şunları söyledi: Türkçülük, ırkçılık değil, Türk milletini 
yükseltmek demektir". Ziya Gökalp, dinde de sevgiyi esas alır. "Cennet" ümidi ya 
da "cehennem" korkusuyla yapılan tapınmaların çürük ve geçersiz olduğunu şöyle ifade 
etmektedir:

"Benim dinim ne ümittir, ne korku, Allah’ıma sevdiğimden taparım!

Ne Cennet, ne Cehennem’den korku almaksızın, vazifemi yaparım."
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JAN FABRE “ARI YAKALAYICI” ESERİNDE SANATLARARASILIK İZLERİ
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ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Belçikalı görsel sanatçı, Jan Fabre’nin en önemli serilerinden biri olan 
“Arı Yakalayıcı” heykelindeki sanatlararasılık ve kendine mal etme öyküsünü incelemektir. 
Arılar, arı yakalayıcılar ve bal toplayıcılar, Antik Yunan ve Eski Mısır Uygarlıkları da dahil 
pek çok uygarlığın sanatına konu edilmiştir. İlk örneklerine mağara duvarlarında ve kaya 
üzerlerinde rastladığımız arı toplayıcı figürleri, değişen toplumlar ve tabi ki gelişen araç 
gereçler doğrultusunda çeşitlilik gösterse de konu ve kompozisyonların birbirine benzerliği 
dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu sahnenin resmedilmesi hem kendinden önceki arı toplayıcı 
resimlerine bir atıftır hem de toplama/yakalama işlemiyle o dönemde tatlandırıcı olarak 
kullanılan en değerli madde olması nedeniyle de önemlidir. Nitekim araştırmamızın 
omurgasını da “Arı Yakalayıcı” eserinde sanatlararası aktarım ekseninde benzerlikler ve 
ayrışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışma ile Fabre eserinin çıkış noktaları araştırılmıştır. Bu 
doğrultuda Pieter Bruegel’in “Arı Toplayıcıları” resmini referans aldığı tespit edilmiştir. 
Sanatçının kendine mal ettiği heykel ile desendeki figürlerin birbirlerine benzerlikleri orijinal
eserin tanınırlığını korumuştur. Çoklu anlamlar barındıran çalışmalarında Fabre’nin, Flemen 
Memento Mori resimlerine de gönderme yaptığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan 
hareketle sanatlararası boyutta ele alınan “Arı Yakalayıcı” heykelindeki temellük yöntemi 
değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Sanatlararası, Temellük, Arı Yakalayıcı, Jan Fabre

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the story of inter-artism and appropriation in the sculpture 
"Bee Catcher", one of the most important series of Belgian visual artist Jan Fabre. Bees, bee 
catchers, and honey collectors have been the subject of the arts of many civilizations, 
including the Ancient Greek and Ancient Egyptian Civilizations. The bee collector figures, 
the first examples of which we come across on cave walls and on rocks, vary in line with 
changing societies and, of course, developing tools. Therefore, the painting of this scene is 
important both because it is a reference to the previous bee gatherer pictures and because it is 
the most valuable substance used as a sweetener at that time with the collection/catching 
process. As a matter of fact, the backbone of our research is the similarities and divergences 
in the axis of inter-artistic transmission in the work of "Bee Catcher". With this study, the 
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starting points of Fabre's work were investigated. In this direction, it has been determined that 
Pieter Bruegel's "Bee Collectors" painting is referenced. The resemblance between the 
sculpture and the figures in the pattern, which the artist appropriated, preserved the 
recognition of the original work. It has been concluded that Fabre also refers to the Flemish 
Memento Mori paintings in his works that have multiple meanings. Based on these results, the 
appropriation method in the "Bee Catcher" sculpture, which is considered in the inter-artistic 
dimension, has been evaluated.

Keywords: Interarts, Appropriation, Bee Catcher, Jan Fabre

GİRİŞ

“Fabre, farklı disiplinlerin kendine özgü özelliklerini irdeleyen, sorgulayan, yıkan ya da yeni 
biçimlerde, farklı mecralarla yeniden yaratan bir deneyci olarak nitelendirilebilir” (Antmen, 
2006).

Jan Fabre, Kariyerinin başından itibaren tiyatro ile yakın ilişki kuran bir sanatçıdır.
Performanslarıyla daima ilgi odağı olmuş ve adından söz ettirmiştir. 1970-80 yılları arasında, 
yaşadığı sokağın ismini Jan Fabre Sokağı olarak değiştirmesi, Van Gogh’a bir gönderme
maksadıyla ailesinin evinin kapısına “Jan Fabre burada yaşamakta ve çalışmaktadır” yazılı 
plaket yerleştirmesi, bir kişisel performansında kanını kullanarak yaptığı çizimleri, “The Bic-
Art Room” performansında kendini üç gün üç gece objelerle dolu bir beyaz küpün içine 
kilitlemesi gibi tartışılan ve dikkat çekici performanslar gerçekleştirmiştir. Adından sıkça söz 
ettiren Fabre gerçekleştirdiği işlerde sanatlararası bir tutum sergiler. 

Bu çalışmada Jan Fabre’nin çalışmalarındaki sanatlararası tutum ve temellük yöntemiyle 
gerçekleştirdiği eserlerdeki uyum ve ayrışma izleri aranmıştır. Yaptığı her hareket medyada 
ses getirirken söyleşilerdeki ifadeleri de gündemde kalmasını sağlamaktadır. Michael Amy ile 
yaptığı röportajda çalışmalarının alt yapısı hakkında bilgiler vermiş ve temellük yöntemini 
kullanma sebeplerini anlatmıştır. Fabre, pek çok heykel işinde ruhanileşen bedeni, bir kabuğa 
indirgenen bedeni göstermeyi amaçladığını vurgulamıştır (Başarır, 2005). Ona göre, 
insanların iç iskeletleri, böceklerin ise dış iskeletleri vardır. Bu yüzden yaptığı heykeller 
yüzlerce böcekten meydana gelmektedir başka bir deyişle yüzlerce iskeletten yapılmış 
bedendir. Böcekler, değişen dünyaya inat ayakta kalmanın yollarını ve evrilmeyi hep 
başarmıştır bu sayede kendilerini değişen çevreye uydurarak milyonlarca yıldır türlerini 
korumuşlardır. Fabre, böcek ırklarının bu değişime ayak uydurmaları sayesinde olağanüstü bir 
bilgi ve belleğe sahip olduklarına inanır ve heykellerinde boş kabuklar gibi yaptığı bedenlerin
kapladığı böceklerin bilgileriyle dolduğunu ifade eder. “Bu beden, bellekten yapılmış bir 
kabuktur ve insan bedeninden daha eskidir. Böcekler, ölüme doğru yolculuğumuzu simgeler, 
uyarıcı, somut bir nesne gibi pozitif enerji içeren ölüme… “(Amy, 2004)
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JAN FABRA HAAYATI VE ESERLERİ

Jan Fabre (1958 doğumlu) Belçikalı çok disiplinli bir sanatçı, oyun yazarı, sahne yönetmeni, 
koreograf ve tasarımcıdır. Eğitimini Antwerp Dekoratif Sanatlar Şehir Enstitüsü ve Antwerp 
Güzel Sanatlar Kraliyet Akademisi’nde tamamlamıştır. 1986 yılında kurduğu Troubleyn/Jan 
Fabre isimli tiyatro topluluğuyla uluslararası çapta başarılı birçok prodüksiyona imza atmaya 
devam eden Jan Fabre, heykel ve çizim arasındaki ilişkiye yoğunlaşırken bronz ve mücevher 
böceği kulandığı resim tadında heykeller üretmiştir.

2002 yılında Brüksel Kraliyet Sarayı’nın tavanını böceklerle kaplar. “Zevk Cenneti” adlı bu 
eserde, yeşil mücevher böceklerinin kanatları, Eski Mısır medeniyetinde olduğu gibi yeniden 
doğuşu simgeler. İnsanlığın varlığından daha uzun süredir hayatta olan bu canlıları en eski 
bilgiye ve hafızaya sahip olmaları nedeniyle en eski bilgisayarlara benzetir. İlk bakışta parlak 
ve pürüzsüz güzellikleriyle hayran bırakan böceklerle aslında insanda dehşet uyandırmayı 
amaçlar. Günümüzde haşarat kategorisine konan böcekler ölüm, yeniden doğuş ve güzelliğin, 
özellikle de dönüşümün metaforlarıdır. Böceklerin ışıldayan kabukları değişen ışıkla birlikte 
farklı renk yelpazesi ortaya çıkarır. Ortaya çıkan ilizyon vari gösteri izleyimciler üzerindeki 
etkiyi artırır (Sönmez, 2021).

Angelos/Jan Fabre, çeşitli yerlerde (SMAK, Ghent; de Singel, Antwerp; Brüksel 
Havaalanı; 21. Kanazawa), Mechelen'deki ' Tivoli ' kalesi (1990) ve Brüksel'deki Kraliyet 
Sarayı'ndaki ' Cennetin Cenneti ' (2002), ' İçindeki Bakış (The Hour Blue) ' (2011) gibi önemli 
yerlerdeki kalıcı kamu işleri -2013) Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri'ndeki kraliyet 
merdiveninde, ' Haçı Taşıyan Adam'ın enstalasyonu' (2015) Anvers'teki Our Lady 
Katedrali'nde ve aynı şehirde, St. Augustine Kilisesi/AMUZ'da Rubens, Jordaens ve Van 
Dyck'ten sonraki üç sunak. 'Cennet Cenneti' gibi, bu sunaklar mücevher böceklerinin kanat 
kılıflarından yapılmıştır (Fabre, 2016).

Resim 1. Jan Fabre, 2002, Kraliyet Sarayı, Brüksel.
(Solda Zevk Cenneti, sağda Yeşil Mücevher Böceği, Sanatçı bu tavan kaplamasında 1,5 

milyon mücevher böceği kabuğu kullanmıştır).
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Doksanlarda Fabre ölü böcekler, Orta Çağ armalarının parçaları, ahşap, melek saçı ve diğer 
sıra dışı materyallerden oluşan bir dizi figürle dünyayı etkiler. Jan Fabre’nin ikinci evresinde 
yaptığı resimler, enstalasyonlar ve heykeller, tuhaf materyaller olan böcekleri hammadde 
olarak kullanmasıyla şekillenir. Mavi tükenmez kalemle büyük yüzeyleri boyayarak yaptığı 
işlerinde de böcekleri kullanmış, “The Hour Blue” adlı seride olduğu gibi bok böceklerini 
doğrudan kalemle çizdiği gibi maviye boyadığı yüzeyler üzerine de yapıştırmıştır. 
Çocukluğundan ve aile geleneklerinden gelen tetikleyiciler onu hayvanlar âlemine iter. 
Edward O. Wilson ve Barry Balton gibi filozofların çalışmalarından etkilenir. Özellikle 
Balton’ın çalışmaları, karıncalar ve diğer böcekler üzerindeki çalışmalarını işlerinde 
kullanması için etkili olur.

İnsan ve hayvan arasındaki ilişkiyi, değişimin önemli unsurları arasında gören sanatçı 
eserlerinde teatral kaygılar barındırır; bedenin varoluşsal anlamını, her duyguya ve düşünceye 
nasıl uyum sağladığını anlayabilmek için onun akışkan sınırlarını araştırır. Bedeni, “ben” 
kavramını, özbenliği, daha derin içerikleri saklayan bir kabuk olarak değerlendirir.

Jan Fabre, işlerinin genelinde Flemen geleneğinin mistik havasından ve görsel özelliklerinden 
faydalanır. Sembolik ve fantastik ifadeler içeren bu işlerin hammaddesi olan böceklerle sanat 
ve bilim arasında güçlü bağlantılar kurar. Büyük büyükbabası Fransız Henri-Jean Fabre’nin 
hayvanların ve böceklerin sosyal yaşamını incelediği çalışmalarından ilham alarak eserlerini 
oluşturan Fabre, büyükbabasının kitaplarındaki geometrik böcek çizimlerini ve burada 
gördüğü böceklerin dönüşüm sahnelerini inceler. Sanatçı daha küçük yaşlardayken ailesinin 
bahçesindeki böceklerin davranışlarını ve kelebeklerin kanatlarındaki simetri ile ona 
büyüleyici gelen böceklerin ışığa doğru uçmalarını gözlemler. Sanatçı kişiliğinin oluşumunu 
buizler yani sadece kitaplardan değil doğrudan doğadan öğrendiği modeller ile seçer
(Maeseneer,2003).

Melek figürleri, Fabre’nin hayal dünyasının ana teması olmanın yanında teolojik soruların 
tekrar sunumudur. İkonografik olarak önemli olan melekler, görünen dünya ile görünmeyen 
tanrı arasındadır. Melekleri oluşturan ana eleman yeşil renkteki parlak böcek kanatlarıdır. Bok 
böceği sınıfından olan mücevher böcekleri ışıldayan yüzeyleri ve çarpıcı yeşil rengiyle dikkat 
çeker. Fabre, “Agnes Tepesinde” adlı heykelinde, meleği temel olarak böceklere indirgemiş, 
maddeleştirmek için böcekleri kullanmıştır. Genel melek betimlemelerinin aksine bu figürün 
kanatları bulunmamaktadır. Fabre, dik yakalı, uzun kollu ve uzun etekli bir elbiseyle tamamen 
böceklerden oluşan dişi bir figür sunar ve bu elbise tıpkı bir zırh gibidir. Sunduğu dişi figürün 
silueti tamamen bu böceklerden oluşmaktadır. Milyonlarca yıl içinde insanlık değişime 
uğrarken neredeyse hiç değişime uğramayan böcekler, insanların savunmasızlığına karşın 
saldırılar karşısında sağ çıkabilecek güçtedir ve insanın dış iskeleti ne kadar zayıfsa 
böceklerinki de o kadar güçlüdür.
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Resim 2. Jan Fabre, Meleklerin Yükseliş Duvarı, 1993

Burada ifade edilmek istenen, insanın dış iskeletinin böceklerden oluşmasıyla bedeni 
güçlendirmektir. Heykelin arkaya düşen gölgesi, böceğin pupa evresiyle gerçekleşen 
dönüşümüyle ilgili değişken bir öğedir. Ölü bir bedeni yiyen böceklerle ölüm-yaşam döngüsü 
içinde güzelliğe vurgu yapar. Uygarlığımızca kontrol altında tutulan böceklerin kanatlarından 
yapılmış koruyucu nitelikteki elbise, elbisenin medeniyetteki estetik değerini ve yeniden 
dirilişi anlatır. Asıl amacı güzelliği tarihi kostümlerle cansız nesneler üzerinden anlatmaktır.
Bu eserlerin sergilendiği müzeler tıpkı bir hayvanat bahçesi gibidir. İllüzyon olarak hayvanat 
bahçeleri, vahşi yaşamı sunar; fakat aslında bu gerçek değildir. Hayvanat bahçelerindeki bu 
durum Fabre’nin kurguladığı paradoksla eşitlik kurar. Fabre’nin böcekleri tıpkı Flemen 
vanitas resimlerinde olduğu gibi ölümü, yaşam ve güzellik olgularıyla anlatır.

Fabre, tarihi 16. yüzyıla kadar uzanan vanitas resimlerinden ilham alır. Bu işleri yaparken 
kafatasları böcek kabuklarından oluşur. Faniliğin simgesi olarak kafataslarıyla ölüm- yaşam 
ve insanlarla doğa arasındaki ilişkiyi sorgular. Kullandığı formlar oldukça kırılgan görünür. 
Fabre iki kez komaya girmiş biri olarak yaşama olan saygısından ölümü kutlar. Ağızlarında 
genellikle tavşan, kedi ve gelincik gibi hayvanlar bulunan bu böcek kaplı kafatasları av 
sahnelerini anımsatır. Hayvanlar, en iyi doktorlar ve filozoflardır onun için. Kullandığı 
böcekler çok anlamlı sembolik formlardır. Bir direğe saplanmış böcek ya da yeşil kanatla 
kaplı düz bir yüzey, aslında hepsi, onun çocukluğunun ve Flemen kökenlerinin birer 
simgesidir. Orta Çağ’ı anımsatan eserlerinde Bruegel’in resimlerine ve Flemen memento mori 
resimlerine gönderme yapar. “Arı Yakalayıcılar” (1998-1999) adlı heykelde erkek melek 
olarak tanımladığı münzevi figürde, Pieter Bruegel’in arı toplayıcıları resmini referans alır. 
Heykel ve desendeki figürler birbirine çok benzer. Fabre’ye göre arı yakalayıcılar bir muhafız 
gibi yol gösteren, kılavuzluk edendir.
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Arı Yakalayıcı-lar

Mağara duvarlarından eski uygarlıkların sanatları boyunca karşımıza çıkan arı toplayıcıları 
Bruegel tarafından da resmedilmiştir. Dolayısıyla bu sahnenin resmedilmesi hem kendinden 
önceki arı toplayıcı resimlerine bir atıftır hem de bu maddenin o dönemde tatlandırıcı olarak 
kullanılan en değerli madde olması nedeniyle de önemlidir. “Arı Toplayıcıları” resmi kâğıt 
üzerine kahverengi mürekkeple çizilmiştir ve desende arı kovanları bulunmasına rağmen 
hiçbir arı figürüne rastlanmamaktadır. Desendeki insan figürleri belirsizdir, yüzleri yoktur. 
Bruegel, figürlerin yüzlerinin belirsizliğiyle Rönesans’ta insan figürünün natüralist 
betimlemelerine karşı bir tutum sergilemektedir.

Arılar, arı yakalayıcılar ve bal toplayıcılar, Antik Yunan ve Eski Mısır Uygarlıkları da dahil 
pek çok uygarlığın sanatına konu edilmiştir. İlk örneklerine mağara duvarlarında ve kaya 
üzerlerinde rastladığımız arı toplayıcı figürleri, değişen toplumlar ve tabi ki gelişen araç 
gereçler doğrultusunda çeşitlilik gösterse de konu ve kompozisyonların birbirine benzerliği 
dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu sahnenin resmedilmesi hem kendinden önceki arı toplayıcı 
resimlerine bir atıftır

Nitekim araştırmamızın omurgasını da oluşturan “Arı Yakalayıcı” eserinde sanatlararası 
aktarım ekseninde benzerlikler ve ayrışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışma ile Fabre eserinin 
çıkış noktaları araştırılmıştır. Bu doğrultuda Pieter Bruegel’in “Arı Toplayıcıları” resmini 
referans aldığı tespit edilmiştir. Sanatçının kendine mal ettiği heykel ile desendeki figürlerin 
birbirlerine benzerlikleri orijinal eserin tanınırlığını korumuştur.

Resim 3. Arı Yakalayıcılar, 1568, Pieter Bruegel

Bruegel, bu eserinde açık kompozisyon kullanmıştır. Lavi tekniği ile yaptığı eserde yaşam 
alanına yakın ağaçlık bir tepe tasvir etmiştir. Eserde dört figür görünmektedir. Büyük kalın 
elbiseler içinde sepetleri taşıyan yerleştiren adamlar. Resimde sepetlerdeki örgü bile her 
detayıyla verilmişken figürlerin yüzleri bir çeşit maske ile kapalıdır. Bir çeşit ağ olduğu 
düşünülen maskelerde merkezden açılan çizgiler görülmektedir. Hareket halindedir hepsi bu 
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da bruegel’in fotoğrafik görüşünü gözler önüne serer. Anı yakalamış ve alımlayıcıyı bu 
duruma şahit kılmıştır.

Resim 4. Arı Yakalayıcı, 1994, Jan Fabre.

Arıcı, 1994, Tel üzerine yapıştırılmış böcek ve böceklerden oluşan heykel. Y_200 cm G_84 
cm D_81 cm. Fabre bu eseri yaparken, Bruegel'in Arı Yakalayıcıları eserini kendine mal 
ederek yeniden yorumlamış ve Münzevi ismini verdiği meleği oluşturmuştur. Sanatçının eski 
heykellerinin izlerini de taşıyan heykelde yine boş bir kılıf-zırh gibi boşlukta asmış ve 
gölgesinin duvara düşmesini sağlamıştır. Sepeti tutan bir figürdür bu lakin elleri ayakları ya 
da yüzü yoktur. Fabre içi boş olan insan bedenlerini kapladığı böceklerin bilgileriyle 
dolduğuna inanmaktadır. Yaptığı içi boş bedenleri bir iskelet değil böcekler sayesinde 
yüzlerce iskelete kavuşturmayı amaçlamıştır.

Kalkanları darbeye dayanıklı kılsada Fabre, larvaların böceklerin içlerine yuva yapacaklarını 
öngörmemiştir. Dolayısıyla yaptığı böcek kaplama heykeller böcek yuvalarına dönüşmüş 
birçok müzeden sergiden çekilmiştir. Yanardöner kalkanlar, böceğin dış iskeletidir ve eserine 
bir vanitas sembolizmi verir. Ancak sanatçının yaratıkların korunmasında ve eserlerini 
alımlayıcıya kavuşturması için yeni yöntemler geliştirmesi gerekmektedir. Nitekim
Brüksel'deki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri, 2011'de Fabre'nin De world adlı eserini 
plastikle mühürlemek zorunda kalmıştı çünkü içlerine güveler yuva yapıyordu (Hoijtink,
2016)

Fabre, heykellerinin çoğunun Eski Usta resimlerinin gözlemlerine dayandığını ve Jan van 
Eyck ve Hugo van der Goes düzenindeki erken dönem Hollandalı ressamları, plastik kavrayış 
güçleri, uzamsal düşünceleri ve dolayısıyla heykelsi düşünceleri açısından büyük ustaların 
eserlerinden yola çıktığını açıklamıştır. Van Eyck'in Ghent'teki “Mistik Kuzu 

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 607 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



Altarpiece'inden” esinlenerek, biri ölü diğeri diri olmak üzere iki yaldızlı bronz kuzu 
heykelini kendine mal etme biçimi buna en iyi örneklerden biridir (Amy, 2004). Aynı şekilde 
Arıcı heykelinde de kendine mal etme yöntemini kullanmış ve heykelde bir erkek meleği, bir 
tür keşişi tasvir etmiştir. Bu eser, Bruegel'in arıcı çizimlerine dayanmaktadır. Fabre’ye göre 
bir arıcı, birine eşlik eden ve rehberlik eden bir koruyucudur. Fabre “O heykelle, insanın 
kendini geliştirmek ve mükemmeli, eşsizi ve asla değişmeyeni aramak istediği fikrini ifade 
etmeyi” amaçladığını dile getirir sıkça ve insanlarda değiştiremediği tüm özellikler için 
aslında heykellerine gizlediği mesajlar vardır. Bu sayede zıtlık kavramınıda dahil ederek 
olmayanı nasıl olunur kıldığını vurgular. “Son dönem heykellerimin çoğunda bedeni 
ruhanileştirmeye çalışıyorum- bir kabuğa indirgenmiş beden. İç iskeletlerimiz var ve 
böceklerin dış iskeletleri var. Heykellerim yüzlerce bok böceğinden yani yüzlerce iskelet
bedenden oluşur”. Böcekler insanlık tarihinin her evresinde görülmüş ve dayanıklıkları ve 
ırklarına göre oluşan özelliklerine göre insanoğluna hep mucizevi gelmiştir. Çoğu ulus mistik, 
dini hatta güzellik unsuru olarak kullanagelmiştir. Böcekler değişen dünyaya adapte olmakta 
çoğu yaşayan ırktan daha başarılı olmuştur. Bu onları birer değişim ustası bir evrilme uzmanı 
kılar. Fabre böcek ırkının bu usta bilgeliğini ve dayanıklıklarını eserlerine aktarma yolunda içi 
boş heykelleri donatmakta bulmuştur. Boş bedenleri hafızayla doldurmuştur. Heykellerindeki 
beden, insan bedeninden çıkıp hafızadan oluşan bir kabuğa bir bellek deposuna dönüşmüştür.

Flaman vanitas resimlerinde mücevher böcekleri görülür (Amy, 2004). Fabre temellük 
yöntemini kullanarak yaptığı eserlerde, ustaların figür bilgisinden nasıl yararlandığını 
belirtmiştir. Mücevher böceğini eserlerine taşımasında Flaman vanitas resimlerinden 
esinlenmesi de sebep olmuştur diyebiliriz.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Jan Fabre'nin evreni; şövalye, melek, böcek veya baykuş gibi sembolik figürlerle 
çevrelenmiştir. Plastik çalışması, yaşam ve ölüm, insan ve hayvan arasındaki karşıtlık veya 
sanatçının toplumumuzdaki yeri gibi metaforlar ve ana temalar etrafında organize edilmiştir. 
Entomolog olan büyük babası Jean-Henri Fabre'nin keşfi, sanatçımızın mikroskobik dünyaya 
olan tutkusunun kökenindedir. 1970'lerin sonundan beri özdeşleştiği kutsal böcek (mücevher 
böceği) onun fetiş böceği haline gelmiştir. Eserlerin farklılığı, anlaşılırlığı ya da henüz tam 
anlamıyla sergilenmeye hazır olmayışından dolayı (kullandığı böcek kabuklarında lavralar 
bulunması ve sergi salonlarını ya da müzeleri böcek istilası) birçok red almış fakat yılmadan 
istikrarlı bir biçimde görüşünü ve amacını savunmuştur. İçi boş kabuklar halinde yaptığı 
heykelleri kapladığı böceklerin bilgileriyle doldurmayı amaçlayan Fabre, hafıza deposu olarak 
görmektedir. Onun için yaptığı heykeller fiziken boş görünsede kaplanan böcekler sayesinde 
bilgi doludur. 

Fabre, incelediğimiz Arı yakalayıcı eserinde Bruegel'in Arı Yakalayıcıları eserini kendine mal
ederek yeniden yorumladığı tespit edilmiştir. Ayrıca yaptığı diğer çalışmalarında da Eski Usta 
resimlerinin gözlemlerine dayandığını ve Jan van Eyck ve Hugo van der Goes gibi erken 
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dönem Hollandalı ressamların, plastik kavrayış güçleri, uzamsal düşünceleri ve dolayısıyla 
heykelsi düşünceleri açısından büyük ustaların eserlerinden yola çıktığı görülmüştür. 
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ÖZET

Mevcut araştırma, Covid-19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin 2020-2021 Güz ve 
Bahar Dönemlerindeki eğitim sürecine ilişkin ve sosyal yaşamlarına dair deneyimlerinin 
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel yöntemlerden durum çalışması olarak
planlanan araştırmanın çalışma grubuna uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 857 
üniversite öğrencisi dahil edilmiştir. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin 765’i kadın, 
92’si erkek olup 18-20 yaş aralığında 416, 21-23 yaş aralığında 372, 25-27 yaş aralığında 31, 
28 yaş ve üzerinde ise 37 öğrenci bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar 
tarafından oluşturulmuş kişisel bilgi formu ve pandemi süreci deneyimler görüşme formu 
kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde cinsiyet, yaş, sınıf 
gibi demografik bilgilere yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise üniversite 
öğrencilerinin pandemi dönemindeki deneyimlerine yönelik dört soru bulunmaktadır. Bu 
sorular uzaktan eğitim sürecinde yaşanan problemler, pandemi sürecinde edinilen hobiler, 
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pandemi sürecinde evde keyif alınan etkinlikler ve evde zorlayıcı faktörleri kapsamaktadır.  
Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için ilk olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırmalar 
Platformu (2020-09-16T23_11_46) ve Ankara Üniversitesi Etik Kurulundan (03.11.2020 
tarihli ve 56786525-050.04.04/75565 sayılı) onay alınmıştır. Daha sonra veriler öğrencilerin 
mail gruplarından Google Formlar paylaşılarak gönüllü olan öğrencilerin katılımı ile 
toplanmıştır. Verilerin analizinde ilk olarak elde edilen tüm veriler öğrencilerin ifadeleri aynı 
kalacak şekilde düzenlenerek MAXQDA 2020 programına aktarılmıştır. Sonrasında cevap 
formları Ö1, Ö2, Ö3 şeklinde kodlanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden 
faydalanılarak tema, kodlar ve alt kodlar belirlenmiştir. Kodlamalar iki farklı araştırmacı 
tarafından yapılarak güvenirliği sağlanmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda farklı oluşturulan 
kodlarla görüş birliğine varılarak son hali verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 
öğrencilerin odaklanma problemi, etkileşimin az olması, bağlantı problemleri gibi problemleri 
yaşamanın yanında staj ve uygulamaların yapılmaması nedeniyle zorluk yaşadığı 
belirlenmiştir. Öğrenciler pandemi sürecinde spor yapma, kitap okuma, resim çizme gibi 
çeşitli hobiler edinmişlerdir. Bunun yanında pandemi sürecinde evde keyif alınan etkinlikler 
arasında film izlemek, kitap okumak, yemek yapmak, dans etmenin olduğu görülmüştür. 
Öğrencileri evde aile içi problemlerin, iletişim problemlerinin, dışarı çıkamamanın, hijyen 
uygulamalarının zorladıkları saptanmıştır. Elde edilen bulgular doğrudan alıntılarla 
desteklenerek sunulmuş ve literatürde yer alan çalışmalar eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: pandemi, uzaktan eğitim, üniversite, öğrenci, görüş, deneyim.

ABSTRACT

The current research was carried out to examine the experiences of university students 
regarding the education process and social life of the 2020-2021 Fall and Spring Semesters 
during the Covid-19 pandemic. The study group of the study, which was planned in a case 
study design from qualitative methods, included 857 university students selected by 
convenient sampling method. There are 765 female and 92 male students in the study group, 
with 416 students aged 18-20, 372 students aged 21-23, 31 students aged 25-27, and 37 
students aged 28 and over. The personal information form created by the researchers and the 
pandemic process experiences interview form were used as data collection tools. The 
interview form consists of two parts. In the first part, there are questions about demographic 
information such as gender, age and class. In the second part, there are four questions about 
the experiences of university students during the pandemic period. These questions include 
the problems experienced in the distance education process, the hobbies acquired during the 
pandemic process, the activities enjoyed at home during the pandemic process, and the 
compelling factors at home. In order to carry out the study, T.C. Approval was obtained from 
the Ministry of Health Scientific Research Platform (2020-09-16T23_11_46) and Ankara 
University Ethics Committee (dated 03.11.2020 and numbered 56786525-050.04.04/75565).
Then, the data were collected with the participation of the students who volunteered by 
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sharing the Google Forms from the mail groups of the students. All the data obtained in the 
analysis of the data were arranged in a way that the expressions of the students remained the 
same and transferred to the MAXQDA 2020 program. Afterwards, the answer forms were 
coded as Ö1, Ö2, and Ö3. Theme, codes and sub-codes were determined by using the content 
analysis method in the analysis of the data. The coding was done by two different researchers 
and its reliability was ensured. As a result of the comparisons, a consensus was reached with
the different codes created and their final form was given. As a result of the analyzes made, it 
was determined that the students had problems such as focusing problems, low interaction, 
connection problems, as well as difficulties due to the lack of internship and applications. 
Students have acquired various hobbies such as doing sports, reading books, and drawing 
during the pandemic process. In addition, it has been observed that watching movies, reading 
books, cooking and dancing are among the activities enjoyed at home during the pandemic 
process. It was determined that the students were forced by family problems, communication 
problems, not being able to go out, and hygiene practices at home. The obtained findings were 
presented with the support of direct quotations and discussed in the light of the studies in the 
literature.

Keywords: pandemic, distance education, university, student, opinion, experience.

GİRİŞ

Çin’in Wuhan Kentinde 2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgını 13 Aralık 2019 tarihinde 
tanımlanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2020). Birçok ülkede sosyal ve ekonomik hayatın 
değişimine yol açmakla birlikte salgının önlenmesi için sosyal izolasyon ve kısıtlamalar 
meydana gelmiştir. Bu kısıtlamalar arasında sehayatlerin yasaklanması, esnek çalışma 
sisteminin uygulanması ve uzaktan eğitim yöntemine geçmesi yer almaktadır (Türk, Ak 
Bingül ve Ak, 2020; Spinelli, Lionetti, Pastore and Fasolo 2020).

Pandemi sürecinde alınan önlemlerle birlikte bireyler, sadece hastalıktan korunmak ve kendi 
sağlıklarını korumak için uğraşmamışlar, bunun yanında çok daha farklı deneyimler de 
yaşamışlardır (Lebow, 2020). Özellikle alınan önlemlerden biri olan evde izolasyon süreci, 
bireylerin yalnızlık duyusu yaşaması, sosyal çevresinden uzak kalması, belirsizlik duygusu 
yaşaması gibi birçok olumsuz duygunun yaşanmasına da neden olmuştur (Brooks ve ark., 
2020). Yaşanan bu duygusal durumlar her bireyde aynı ölçüde etkiler ortaya çıkarmamıştır 
(Schmiedeberg ve Thönnissen, 2021). Hatta bazı bireyler için olumsuz sonuçlar ağır basarken 
bazı bireyler için ise olumlu yönleri de olmuştur (Kraaijenbring, 2020). Bununla birlikte, bir 
bireyin durumu olumlu mu yoksa olumsuz mu algıladığı, büyük ölçüde bireysel kaynaklara ve 
yaşam koşullarına bağlı olabilmektedir (Schmiedeberg ve Thönnissen, 2021).

Salgının boyutunu azaltmak için evde kalmanın gerekliliğinden kaynaklı olarak pek çok
ülkede (Daniel, 2020) olduğu gibi ülkemizde de tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verilip 
uzaktan eğitime geçiş yapılmıştır. Alınan kararlar doğrultusunda üniversitelerin hızlı şekilde 
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uzaktan eğitime geçişinin yanı sıra Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından YÖK Dersleri 
Platformu açık erişimde öğrencilerin kullanımına sunularak öğrencilerin kaynaklara 
erişimlerine fırsat sağlanmıştır (YÖK, 2020). Benzer şekilde UNESCO tarafından uzaktan 
eğitimde çözümler başlıklı bir makale yayınlanmış olup sosyal etkileşim sağlayan 
uygulamalar listelenerek her kademede kullanılabilecek olan yazılım ve uygulamalar 
paylaşılarak salgının bireyler üzerindeki başta akademik beceriler olmak üzere etkilerinin 
azaltılması hedeflenmiştir (UNESCO, 2020). Buna rağmen pandeminin başlamasıyla birlikte
uzaktan eğitime hızlı bir geçiş olmuştur. Bu nedenle uzaktan eğitim konusunda gerekli ön 
hazırlıklar yapılamamıştır. Buna rağmen uzaktan eğitimin etkili olabilmesi için eğitimciler ve 
öğrenciler açısından uzaktan eğitim ve teknoloji odağında eğitimlerin yapılması önemlidir.
Aksi halde uzaktam eğitimin etkili kullanımı konusunda eğitim yapılmazsa, uzaktan eğitim 
sadece teknolojinin sağladığı imkanlara bağlı olarak hem eğitimciler hem de öğrenciler için 
etkili bir süreç olmayabilir (Basilaia, Dgebuadze, Kantaria ve Chokhonelidze, 2020). Yapılan 
farklı çalışmalardan elde edilen sonuçlara dayanarak da uzaktan eğitim sürecine yönelik alt 
yapı çalışmalarının yapılması ve uzaktan eğitimin nasıl olması gerektiğine dair eğitimlerin 
verilmesi öneriliştir (Aral ve Kadan, 2021a; Aral ve ark., 2021).

Uzaktan eğitim süresince öğrencilerin kendi arasında olan iletişim ve iş birlikleri de 
sınırlandırılmıştır (Al-Fraihat ve ark., 2020). Yapılan araştırmalarda Covid-19 sürecinde farklı 
eğitim kademelerinde uzaktan eğitim çalışmalarında alt yapı yetersizliği, eğitimcilerin 
uzaktan eğitimde sınırlı kalmaları, öğrencilerin eğitimcilerle yaşadıkları iletişim kopuklukları, 
fırsat eşitsizliği, velilerin sürece dahil olmaları gibi pek çok faktörün etkili olduğu 
vurgulamaktadır (Kavuk ve Demirtaş, 2021; Pokhrel ve Chhetri, 2021). Uzaktan eğitim 
sürecinde öğrencilerin sosyal etkileşimlerinin yanı sıra akademik performansları üzerindeki 
etkisini incelemek bu kapsamda önlemlerin alınması açısından oldukça kıymetli 
görülmektedir (Amir ve ark., 2020). Buna ek olarak öğrencilerin, üniversite ortamlarından 
uzakta evlerindeki zamanlarını nasıl geçirdiklerinin de belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu 
bağlamda, araştırma Covid-19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin 2020-2021 Güz 
ve Bahar Dönemlerindeki eğitim sürecine ve sosyal yaşamlarına ilişkin deneyimlerinin 
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEM

Çalışmanın Modeli

Covid-19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin 2020-2021 Güz ve Bahar
Dönemlerindeki eğitim sürecine ve sosyal yaşamlarına ilişkin deneyimlerinin incelenmesi 
amacıyla gerçekleştirilen araştırmada nitel yöntemlerden faydalanılmıştır. Nitel araştırma 
yöntemi; anlamları keşfetme ve katılımcıların belirlenen konu üzerindeki algılayışlarına 
odaklanma olanağı sağlamaktadır (Sönmez, 2016). Araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden durum çalışması olarak planlanmıştır. Durum çalışmalarında bir ya da birden 
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fazla olayın birbiriyle bağlantısını derinlemesine incelenmesi yapılmaktadır (Büyüköztürk ve 
ark., 2020). 

Çalışma Grubu

Araştırmanın belirlenen amaçları doğrultusunda üniversite öğrencilerinin eğitim ve sosyal 
yaşamlarına ilişkin görüşlerinin alınmasını sağlamak için daha fazla sayıda ve farklı 
gruplardan öğrencilere ulaşılması amaçlanmıştır. Bu nedenle çalışma grubu uygun örnekleme 
yöntemiyle belirlenmiş, çalışmaya 857 üniversite öğrencisi dahil edilmiştir. Uygun örnekleme
diğer bir ifade ile kazara örnekleme yöntemi, verilerin toplandığı örneklemin araştırmacıdan 
bağımsız olarak ortaya çıkmasıyla oluşmaktadır (Büyüköztürk ve ark., 2020). Bu kapsamda 
2020 yılında üniversitelerde öğrenci olan ve çalışmaya katılmak için gönüllü olan öğrenciler 
çalışma grubuna dahil edilmiştir. Bu kapsamda çalışma grubunu oluşturulan öğrencilere 
öğrenci mail grupları ve sosyal medya aracılığıyla ulaşılmıştır. Çalışmaya katılmak gönüllük 
esasına dayanarak online form aracılığıyla öğrencilerin onamları alınmıştır. Çalışma grubunun 
demografik değişkenlerine ilişkiler bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma grubunun yaş ve cinsiyete göre dğılımı (n=857) 
Kategori n %

Cinsiyet
Kadın 765 89,26
Erkek 92 10,74

Yaş

18-20 yaş 416 48,54
21-26 yaş 373 43,50
25-27 yaş 31 3,62

28 yaş ve üzeri 37 4,32
Toplam 857 100,00

Veri Toplama Araçları

Üniversite öğrencilerinin pandemi sürecindeki eğitim ve sosyal yaşamlarına ilişkin 
deneyimlerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından oluşturulmuş Görüşme Formu kullanılmıştır. Görüşme formu iki 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde cinsiyet ve yaşa yönelik sorular yer almaktadır. İkinci 
bölümde ise üniversite öğrencilerinin pandemi dönemindeki deneyimlerine yönelik dört soru 
bulunmaktadır. Bu sorular uzaktan eğitim sürecinde yaşanan problemler, pandemi sürecinde 
edinilen hobiler, pandemi sürecinde evde keyif alınan etkinlikler ve evde zorlayıcı faktörleri 
kapsamaktadır. Görüşme formu ile çalışmanın amacı göz önünde bulundurularak 
oluşturulmuş ve daha sonra iki uzmandan görüş alınarak son hali verilmiştir. Görüşme formu 
online form şeklinde oluşturularak veriler toplanmıştır. 
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Veri Toplama Süreci

Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için ilk olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırmalar 
Platformu (2020-09-16T23_11_46) ve Ankara Üniversitesi Etik Kurulundan (03.11.2020 
tarihli ve 56786525-050.04.04/75565 sayılı) onay alınmıştır. Kişisel bilgilerle Pandemi 
Sürecine İlişkin Deneyimleri belirlemeye yönelik oluşturulan Görüşme Formu Google Form 
şekline çevrilmiştir. Daha sonra veriler öğrencilerin mail gruplarından ve sosyal medyada 
oluşturulan gruplardan paylaşılarak gönüllü olan öğrencilerin katılımı ile Kasım (2020) - Mart 
(2021) tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler, hem içinde bulunulan pandemi koşullarından 
kaynaklı olarak yüz yüze verinin toplanmasının mümkün olmaması hem de daha fazla veriye 
ulaşılmasının sağlanması nedeniyle çevrimiçi toplanmıştır. Nitel yöntemde internet üzerinden 
e-postayla veri toplama, kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Bu yöntem; maliyet, 
pratiklik, verilimlik açısından olumlu katkılar sağlamakta, birden fazla kişiyle eş zamanlı 
iletişim kurulmasını sağlamakta ve farklı gruplara erişilebilirliği sağlamaktadır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2021). Bu avantajları ve çalışmanın belirlenen amaçları doğrultusunda veriler 
çevrimiçi olarak toplanmıştır. Çalışmaya katılmak için gönüllü olan öğrenciler onam formunu 
onaylayarak görüşme formuna erişmekte ve yaklaşık olarak 10-15 dakika süren görüşme 
formuna yazılı olarak cevap vermektedir. Cevaplama işlemi bittikten sonra ise cevapları 
gönder tuşuna basarak süreci tamamlamaktadır. 

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde ilk olarak elde edilen tüm veriler öğrencilerin ifadeleri aynı kalacak 
şekilde düzenlenerek MAXQDA 2020 programına aktarılmıştır. Sonrasında cevap formları 
Ö1, Ö2, Ö3 şeklinde kodlanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden 
faydalanılarak tema, kodlar ve alt kodlar belirlenmiştir. İçerik analizinde, benzer yönleriyle 
belirli temalar altında ve kodlar halinde gruplandırılarak veriler açıklandıktan sonra tema ve 
kodlar arasındaki bağlantılar tanımlanarak değerlendirilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2021). 
Kodlamalar iki farklı araştırmacı tarafından yapılarak güvenirliğin sağlanması amaçlanmıştır.
Karşılaştırmalar sonucunda farklı oluşturulan kodlarla görüş birliğine varılarak içerik 
analizine son hali verilmiştir.

BULGULAR

Covid-19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin 2020-2021 Güz ve Bahar
Dönemlerindeki eğitim sürecine ilişkin ve sosyal yaşamlarına dair deneyimlerinin 
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda
sunulmuştur.
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Şekil 1. Uzaktan eğitimde yaşanan problemlere ait kategoriler

 

Şekil 1’de Covid-19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin 2020-2021 Güz ve Bahar
Dönemlerindeki eğitim sürecine ilişkin olarak uzaktan eğitimde yaşanan problemler; Teknik 
Problemler, Kişisel, Dersler, Öğretim Elemanları, Sınavlar kategorilerinde ele alınmış,
süreçte problem yaşamadığını ifade eden öğrencilerin de olduğu görülmüştür.

Şekil 1’de Covid-19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimde 
yaşadıkları teknik problemler kategorisine ait tema ve alt temalar Şekil 2’de sunulmuştur. 
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Şekil 5. Öğretim Elemanları ile ilgili problemler kategorisine ait tema ve alt temalar

Şekil 5 incelendiğinde Öğretim Elemanları ile ilgili problemler kategorisinde Öğretim 
Elemanının Öğrenciye Yaklaşımı, Öğretim Elemanlarıyla İletişim Sıkıntısı, Ders Notları 
Sunulmaması, Yetersiz Materyal Sunumu, Sınav ve Ödevler Adil Değerlendirilmeme ve 
Öğretim Elemanlarının Yeterliliğine yönelik problemlerle ilgili temalar olduğu görülmektedir.
Şekil 1’de Covid-19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimde 
sınavlarla ilgili yaşadıkları problemler kategorisine ait tema ve alt temalar Şekil 6’da 
sunulmuştur. 

Şekil 6. Sınavlarla ilgili problemler kategorisine ait temalar

Şekil 6 incelendiğinde Sınav kategorisinde genel olarak Sınavlar, Sınavlar ve Ödevlerde Az 
Zaman Verilmesi, Sınavların Ödev Olması, Kopya Çekilmesi ve Sınavların Yüz Yüze 
Olmasına yönelik problemlerle ilgili temalar olduğu görülmektedir.
Covid-19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin edindiği yeni hobilerine yönelik 
dağılımlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Üniversite öğrencilerinin edindiği yeni hobilerine yönelik dağılımlar
Hobi Frekans Hobi Frekans
Yok 168 Yürüyüş yapmak 3

Kitap okuma 102 Bahçe işleri 3
Yemek 65 Dans 3

Resim yapmak 62 Bulmaca çözmek 2
Dizi-fim-belgesel izlemek 52 Sosyal medya 2

Spor 46 Yazı yazmak 2
Örgü örme 35 Maket 2

Enstrüman öğrenmek 22 Taş boyama 2
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Dil öğrenmek 18 Fotoğrafçılık 2
Puzzle 17 Videolar 2

Oyun oynamak 16 Kaligrafi 1
Dikiş-Nakış 15 Saksı boyamak 1

Mandala 10 Bisiklet sürmek 1
Müzik dinleme 9 Ev temizlemek 1
Şiir yazmak 6 Filografi 1
Ahşap boya 5 Drama 1
Araştırma 4 Şarkı söylemek 1

Yoga 4 Ev dekorasyonu 1
Tasarım yapmak 4 Origami 1

Kitap yazma 3 Hayvan beslemek 1
Uyumak 3 Gönüllük 1

Toplam 700
Tablo 2 incelendiğinde üniversite Öğrencilerinin kitap okuma, yemek, resim yapmak, dizi-
fim-belgesel izlemek, spor, örgü örme, enstrüman öğrenmek, dil öğrenmek, puzzle, oyun 
oynamak, dikiş-nakış, mandala gibi yeni hobiler edindiği görülürken hobi edinmeyen 
öğrencilerin olduğu da görülmektedir.

Covid-19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin evde yapmaktan hoşlandıklarına 
yönelik dağılımlar Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Üniversite öğrencilerinin evde yapmaktan hoşlandıklarına yönelik dağılımlar

Tablo 3’te incelendiğinde üniversite Öğrencilerinin kitap okumak, film-dizi izlemek, yemek 
yapmak, aile ile vakit geçirmek, uyumak, müzik dinlemek ve oyun oynamak gibi 
etkinliklerden hoşlandıkları görülmektedir.

Üniversite öğrencilerinin evde Zorlayıcı Faktörlere ait kategori ve temalar   Şekil 7’de 
verilmiştir.

Keyif alınan etkinliker Frekans Keyif alınan etkinliker Frekans
Kitap okumak 210 Enstrüman çalmak 3

Film-Dizi izlemek 204 Evcil hayvana vakit ayırmak 3
Yemek yapmak 109 Dikiş-nakış 3

Aile ile vakit geçirmek 91 İbadet 2
Uyumak 66 Ev düzeni değiştirmek 2

Müzik dinlemek 36 Kitap yazmak 2
Oyun oynamak 33 Dil öğrenme 2

Yok 26 Video/fotoğraf çekimi 2
Resim/çizim 25 Kişisel bakım 2

Spor 24 Yürüyüş 1
Yeme-içme 22 Yoga 1

Yatmak 19 Puzzle 1
Ders çalışmak/dinlemek 15 Gökyüzüne bakmak 1

Temizlik 11 Yazı yazmak 1
Örgü 9 Tamir işleri 1

Dinlenmek 6 Diyet tapma 1
El işi yapmak 5 Ödev yapmak 1

Kendine zaman ayırma 4 Online alışveriş 1
Telefonla uğraşmak 3 Kahve kültürü 1

Dans 3 Seramik 1
Bitki bakımı 3 Mandala 1

Araştırma yapmak 3 Okul öncesi etkinlikleri 1
Boya yapmak 3 Maket yapmak 1

Enstrüman çalmak 3 Toplam 965
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Evde Zaman Geçirmeye İlişkin Güçlükler temasına yönelik olarak alt temaların oluştuğu 
görülmüş, bunlar incelendiğinde Hareketsizlik, Rutinler, Uyku Düzeni, Evde Kalma, Temizlik 
ve Ev işleri al temalarının yoğunlaştığı belirlenmiştir. Sosyal Çevreye İlişkin Güçlükler 
temasına yönelik olarak alt temalar incelendiğinde Aile, Sosyalleşme Fırsatını Olmaması, 
Evde Kişisel Alan Olmaması, Arkadaşlarla Görüşmeme ve Özlem alt temalarının yoğunlaştığı 
görülmektedir. Bir diğer tema olan Eğitimsel Konularda Güçlükler temasına yönelik olarak 
Uzaktan Eğitim, Dersler, Ödevler, Sınavlar, İnternet Bağlantısı ve İş Arayışı temaları dikkat 
çekmektedir. Benzer şekilde Kişisel Sebeplere Bağlı Güçlükler temasına yönelik olarak 
Sıkılmak, Psikoloji, Yalnızlık, Motivasyon, Teknoloji Bağımlılığının Artması, Kaygı alt 
temaları olduğu görülmektedir. Son tema olan Salgın Sürecine Dair Güçlükler temasına 
yönelik olarak Covid Olma Korkusu, Sosyal İzolasyon, Yakınların Hastalanma Kaygısı,
Maske Kullanımı, Hijyen Uygulamaları, Hastalığı Bulaştırma Endişesi temalarının 
yoğunlaştığı saptanmıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Yaşanan Covid-19 pandemisi sürecinde üniversiteye devam eden öğrencilerinin 2020-2021 
Güz ve Bahar Dönemlerindeki eğitim süreçlerine ve bu süreçteki sosyal yaşamlarına yönelik 
olarak yaşadıkları deneyimlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmadan elde 
edilen bulgular göz önünde bulundurulduğunda üniversite öğrencilerin genel olarak eğitim 
sürecine yönelik olarak motivasyon düşüklüğü yaşadıkları ve sosyallik açısından ise yalnızlık 
hissettikleri görülmektedir. Çalışmadan da elde edilen sonuçlar gibi öğrencilerin deneyimleri 
bazı noktalarda ortaklaşmasına rağmen bireysel farklılıklar da göstermektedir. Benzer şekilde 
kapsamlı olarak 62 ülkeden 30383 öğrenciden oluşan bir örneklemle gerçekleştirilen 
çalışmadan elde edilen bulgular, belirli sosyo-demografik özelliklere sahip üniversite 
öğrencilerinin (erkek, uygulamalı bilimler öğrencisi, daha düşük yaşam standardına sahip 
olan, Afrika veya Asya'da eğitim öğren) pandemi sürecinde akademik işlerinden ve 
yaşamlarından önemli ölçüde daha az memnun oldukları sonuçları elde edilmiştir (Aristovnik, 
Keržič, Ravšelj, Tomaževič ve Umek, 2020).

Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin odaklanma problemi, etkileşimin 
az olması, bağlantı problemleri gibi problemleri yaşamaları nedeniyle zorluk yaşadığı 
belirlenmiştir. Benzer şekilde 243 hemişirelik bölümü öğrencisi ile gerçekleştirilen 
çalışmadaki örneklem grubunun da hemen hemen yarısının, uzaktan eğitim sürecindeki 
çevrimiçi derslerde anlatılan ders içeriğinin tamamının anlaşılmadığını düşünmektedirleri
görülmektedir (Karaman, Çakmak ve Yerebakan, 2021). Öğrenciler aynı zamanda teknik 
aksaklıklar da yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu gibi teknik aksaklıklara teknolojik cihazın 
eksikliği, ses sorunu ve internet bağlanıtısı sorunu örnek olarak verilebilir. Uzaktan eğitimin 
etkili olabilmesi için öğrencilerin kişisel bilgisayar, kamera, inetrnet bağlantısı gibi 
ekipmanlara ihtiyaç vardır (Brown, Burg ve Dominick, 1998). Aslında hızlı bir şekilde 
geçilen çevrimiçi eğitim tüm öğrenciler için eşit şartlarda gerçekleşmemiştir. Öğrenciler 
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özellikle alışık oldukları sınıf ortamından uzaklaşarak teknolojik cihazlar üzerinden ders 
dinlemek durumunda kalmışladır. Bu yeni durum da aslında onların adapte olmaları üzerinde 
öğrencilerin var olan imkanları etkili olmuş ve bu durum kişiden kişiye göre farklılık 
göstermiştir (Michel ve ark., 2021). Özellikle öğrencilerin internet, telefon, bilgisayara sahip 
olma durumu, evde birden fazla öğrencinin olması ve tek bir cihaza sahip olmak, öğrencilerin 
ailelerinin de aynı evde olması ve bunun sonucu olarak da hem odaklanmada güçlük yaşama 
hem de sınırlı olanaklar dolayısı ile dersi takip edememeye neden olmuştur (Karaman, 
Çakmak ve Yerebakan, 2021).

Çalışmadan elde edilen bulgular göz önünde bulundurulduğunda üniversite öğrencilerinin 
çoğunlukla uygulamalı dersler ve stajlar konusunda problem yaşadıkları belirlenmiştir. 
Pandemi sürecinde yüz yüze eğitiminin mümkün olmaması nedeniyle öğrenciler uygulamalı 
derslerini ya gerçekleştirememişler ya da uzaktan gerçekleştirmek durumunda kalmışlardır. 
Benzer bir şekilde Covid-19 pandemisi sürecinde 243 hemşirelik bölümü öğrencileriyle 
gerçekleştirilen ve öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki deneyimlerini inceleyen 
çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%85) uzaktan eğitim 
sürecinin lisans eğitimlerindeki uygulamalı derslerini olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir 
(Karaman, Çakmak ve Yerebakan, 2021). Sağlık eğitimi alan 1255 üniversite öğrencisi ile 
gerçekleştirilen başka bir çalışmadan elde edilen bulgularda da benzer olarak katılımcıların 
çoğunluğunun uzaktan eğitimin bilgi edinmede yeterli olduğu ancak klinik ve teknik 
becerilerin kazanılmasında etkili olmadığını düşündüğü görüşmektedir (Abbasi ve ark., 2020). 

Öğrencileri evde zorlayıcı faktörler incelendiğinde aile içi problemler, iletişim problemleri, 
dışarı çıkamamak, hijyen uygulamalarının devam ettirilmesi gibi çeşitli faktörlerin olduğu 
saptanmıştı. Bunun dışında yapılan çalışmalarda derslerin uzaktan eğitim olarak işlenmesi 
öğrencilerinin çoğunluğunun ekran karşısında ders yapmalarından kaynaklı olarak gözlerinde 
sorunlar ve fazla ekran başında kalmaktan baş ağrılarının olduğu görülmektedir (Karaman, 
Çakmak ve Yerebakan, 2021). Bununlara ek olarak öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde 
stres yaşadıkları da bilinmektedir (Oducado ve Estoque, 2021). Benzer bir şekilde Çocuk 
Gelişimi Bölümü öğrencilerinin pandemi sürecindeki deneyimlerini incelemeyi amaçlayarak 
nitel yöntem kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada da öğrencilerin en fazla kendi ve 
yakınlarının sağlıkları konusunda kaylı oldukları, uzaktan eğitim sürecinde bağlantı sorunları 
yaşadıkları belirlenmiştir (Aral ve Kadan, 2021b). 

Öğrenciler pandemi sürecinde spor yapma, kitap okuma, resim çizme gibi çeşitli hobiler 
edinmiş oldukları belirlenmiştir. Aslında öğrencilerin derslerinin uzaktan eğitim olarak 
işlenmesi onların dersler açısından zaman kazanmalarını sağlayarak diğer birçok konuda 
kendilerine zaman ayırmalarını sağlamıştır (Karaman, Çakmak ve Yerebakan, 2021). Hobiler, 
gündelik zamanda diğer uğraşlardan arta kalan zamanlarda sevilerek ilgilenilen alanlar olarak 
tanımlanmaktadır. Derslerin, işin, mesleğin dışındaki dinlenmek, eğlenmek ve keyif almak 
amacıyla yapılan faaliyetlerdir ve kişilerin günlük stresten uzaklaşmalarını ve rutinlerinin 
dışında bir ilgi alanı oluşturmalarını sağlamaktadır (Şenses, 2020). Bu nedenle de özellikle 
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pandemi gibi kişiler üzerinden stres ve kaygı yaratan bir süreçte kişilerin yeni hobiler 
edinmesi onların streslerinden bir süre de olsa uzaklaşarak psikolojik iyi oluşlarına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü Werner (1995)’in de tanımladığı gibi değer verilen hobi 
ve yeteneklere sahip olan kişilerin psikolojik sağlamlıkları daha yüksek olabilmektedir. 

Pandeminin olumsuz olarak insan yaşamına getirdiklerinin yanı sıra evde kalma sürecinde 
bazı olumlu yönlerinin de olduğu görülmektedir. Özellikle üniversite öğrencilerine evde 
yapmaktan keyif aldıkları durumlar sorulduğunda; evde keyif alınan etkinlikler arasında film
izlemek, kitap okumak, yemek yapmak, dans etmenin olduğu görülmektedir. Pandemi 
sürecinin getirisi olan evde kalma süreci hakkında 18-57 yaş arası 176 katılımcı ile karma 
desende gerçekleştirilen bir çalışmada; katılımcıların çoğu tarafından evde kalma süreci
kapanma, evde kalmaktan dolayı can sıkıntısı ya da depresyon olarak görülürken bazı 
katılımcılar tarafından ise evde kalmanın olumlu yönlerine odaklanarak sorumlu bir davranış, 
bir fırsat ve güvende hissetmek için bir gereklilik olarak algılandığı belirlenmiştir. Evde 
kalmanın olumlu yönlerine odaklanan katılımcıların, olumsuz yönlerine odaklanan 
katılımcılara göre daha az psikolojik sorun yaşadıkları belirlenmiştir (Bozdağ, 2021). 

Genel olarak bakıldığında pandemi gibi ani yaşam olaylarında yeni düzene alışmaK zaman 
alan bir süreç olabilmektedir. Çevrimiçi öğrenme, Covid-19 pandemisi sırasında eğitim 
dünyasının olmazsa olmazı haline gelmiş ve artan bu popülerlik ile öğrencilerin çevrimiçi 
öğrenme uygulamalarına ilişkin algıları eğitim için en önemli öncelik haline gelmiştir 
(Suprianto, Arhas, Mahmuddin ve Siagian, 2020). Z kuşağındaki öğrencilerin dijital ortamlara 
uyumu, diğer nesillere göre daha kolay olduğu için öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki 
çevrimiçi öğrenme ortamlarına daha kolay adapte olduğu söylenebilmektedir (Kamarianos, 
Adamopoulou, Lambropoulos ve Stamelos, 2020). Bununla birlikte ani bir süreç olarak 
meydana gelen pandemide yaşanan belirsizlikler etkili öğrenme için çevrimiçi ortamların 
düzenlenmesi ve planlanmaların yapılması için zaman olmadan hızlı bir geçiş yaşanmıştır 
(Sahu, 2020). Bu nedenle de sonraki dönemlerde düzenlemeler ve planlanmalar yapılsa da 
pandeminin başlarında bu sürece hızlı bir geçiş olmuştur. Bundan sonraki süreçler için eğitim 
sisteminin, üniversitelerin uzaktan eğitim için daha fazla deneyimlerinin olduğu 
söylenebilmektedir. Ayrıca var olabilecek riskli durumların önceden belirlenerek o doğrultuda 
hazırlıkların yapılması, üniversite eğitiminde aksamaların olmamasını sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde uzaktan eğitim sürecinde 
öğrencilerin teknik problemler yaşadıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte derslerin yürütülme 
sürecinde yaşanan problemler, öğretim elemanlarıyla iletişim ve öğretim elemanlarının 
öğrencilere yaklaşımı noktasında problemler olduğu saptanmıştır. Sınavların yapılma şekli, 
değerlendirilmesi, kopya çekme gibi sınavla ilgili problemlerin yanı sıra öğrencilerin kişisel 
olarak değerlendirebilecekleri problemlerin uzaktan eğitim sürecini zorlaştırdığı görülmüştür. 
Pandemi döneminde öğrenciler yeni hobiler edinerek eğlenceli vakit geçirmeye çalışırken 
süreçte evde eğlenceli bir etkinlik yapmadığını belirten öğrencilerin de olduğu saptanmıştır. 
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Ayrıca ev ortamında zaman geçirme, sosyal çevre, eğitimsel konular, salgın sürecine dair 
güçlükler ve kişisel sebeplere bağlı güçlüklerin yaşandığı görülmüştür. Elde edilen bulgular 
pandemi döneminde öğrencilerin farklı zorluklar yaşadıkları, bu zorlukların akademik başarı 
başta olmak üzere öğrencilerin yaşamlarını etkilediği görülmüştür.

Bu doğrultuda;

Uzaktan eğitime erişime kolaylaştırıcı çalışmaların yaygınlaştırılması,
Öğrencilerin akademik becerilerin yanında psikososyal olarak desteklenmesi,
Farklı ve geniş örneklem gruplarıyla çalışmanın genişleterek ülke çapında yaşanan 
problemlerin saptanması önerilebilir.
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ÖZET

Bir biyokütle atığı olan çay tohumu ve dış kabuğunun karışımının termal bozunma kinetiği 
model-free yöntemler kullanılarak çalışıldı. Çay çekirdeği ve dışındaki kabuk kısmı karıştırıldı.  
Deneyler termal analiz yöntemleri kullanılarak hava ortamında dört farklı ısıtma hızı 
kullanılarak yapıldı. Termal analiz sonucunda bozunmanın çok basamaklı olduğu görüldü. Bu 
bozunma özellikleri dikkate alınarak kinetik üçlü hesaplandı. Ayrıca çay çekirdeğinin bozunma 
mekanizması da incelendi. 0,1-0,9 dönüşüm aralığında aktivasyon dört ısıtma hızı içinde 
hesaplandı. Artan ısıtma hızıyla bozunma sıcaklığının daha yüksek sıcaklıklara kaydığı 
gözlemlendi.  
Anahtar Kelimeler: biyokütle, termal analiz, kinetik parametreler, çay tohumu.

ABSTRACT
The thermal degradation kinetics of a mixture of tea bean and husk, which is a biomass waste, 
was studied using model-free methods. The tea bean and husk were mixed. Experiments were 
performed using four different heating rates in air using thermal analysis methods. As a result 
of thermal analysis, it was seen that the decomposition is multi-step. Considering these 
degradation properties, the kinetic triplet was calculated. The degradation mechanism of tea 
bean was also investigated. Activation in the conversion range of 0.1-0.9 was calculated within 
the four heating rates. It was observed that the decomposition temperature shifted to higher 
temperatures with increasing heating rate.
Keywords: biomass, thermal analysis, kinetic parameters, tea seed.

INTRODUCTION

The need for energy in the world has become more than ever before. This increasing energy 
need also requires the evaluation of alternative energy sources. Biomass, which comes out as 
waste in many areas, combined with its net carbon neutral effect on the environment makes it 
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a viable option for use (Emiola-Sadiq et.al. 2021). Biomass diversity is very high. According 
to the 2018 data of the World Food and Agriculture Organization (FAO), 2% of the world's tea 
agricultural areas are in Turkey, and Turkey produces 4% of the world's tea according to the 
productıon amount ın 2018 (Tea Evaluation Report). The seeds of the tea tree become waste 
when not used for replanting. It has various uses. It contains about 30% oil. Although it is used 
in oil production and cosmetics, it is still a waste that does not have much use.
Thermogravimetric analysis (TGA) in a scavenging gas environment is a common method. It 
is applied for the thermal properties of solid fuels by investigating the variation of the weight 
of the sample weight with temperature or time (Zhang et.al.2021).

In this study, the pyrolytic degradation behavior of a mixture of seed and husk at different 
heating rates was investigated by thermogravimetric analysis.

MATERIALS AND METHODS 

Materials 

Tea seed and husk samples were taken from a tea garden in Rize in 2021. These samples were 
dried at room temperature and then ground in a mortar for use in experiments. Before the 
thermoanalytical measurements, the structural and elemental analyzes of the samples were 
made.

Thermal Analsis

Thermal experiments were performed using TA Instruments SDT 650 Simultaneous DSC/TGA 
device. Correction to reference data was made with an empty crucible under measurement 
conditions identical to the sample measurement conditions. Approximately 10 mg of sample 
was packed in a platinum crucible. Measurements were made under ambient conditions at an 
air-atmosphere velocity of 10 mL/min, a heating rate of 5, 10, 20 and 30 K/min, and a 
temperature range of 300-1000 K, and reproducible results were obtained. Experimental data 
obtained on the equipment was converted to an MS Excel format file to plot TG-DTA curves 
and used to analyze dehydration kinetics.

Kinetic Analysis

Kissinger–Akahira–Sunose (KAS), Flyn–Wall–Ozawa (FWO) and Starink (STK) methods are 
commonly used methods that take integral analysis into account and determine kinetic variables 
from the data obtained as a result of thermogravimetric analysis. Heating rates were chosen 
according to the model limitation to obtain the best linearity of the kinetic graphs for each 
kinetic model. These methods give the variation of the effective activation energy Ea as A
function of the extent of the conversion degree. The mathematical equations used for all three 
models, KAS, FWO, STK are given below, respectively.

                                                                          (1)
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                                                                                                               (2)

                                                                                            (3)

RESULTS AND DISCUSSION

The TG and DTG curves corresponding to the experiments performed at heating rates of 5, 10, 
20 and 30 K/min under air atmosphere for the tea seed and husk in Figures 1 and 2, respectively, 
are given. The calculation results of the thermal kinetic analysis are given in Figure 3-5 and 
Table 1.

Figure 1. TG curves of mixture of seed and husk
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Figure 2. DTG curves of mixture of tea seed and husk

Figure 3. Decomposition peak temperatures variation with heating rates at given conversion 
fraction values by the KAS method for the of mixture of tea seed and husk
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Figure 4. Decomposition peak temperatures variation with heating rates at given conversion
fraction values by the FWO method for the of mixture of tea seed and husk

Figure 5. Decomposition peak temperatures variation with heating rates at given conversion 
fraction values by the STK method for the of mixture of tea seed and husk
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Table 1. Activation energies and pre-exponential factor from KAS, FWO and STK methods
for the decomposition of mixture of tea seed and husk

CONCLUSIONS 

Activation energies and exponential factors were calculated from the KAS, FWO and STK 
methods for the separation of the tea seed and bark mixture. The mean values of the activation 
energies calculated according to these three models, respectively, were calculated as 88.55, 
98.76 and 86.61kJ mol-1. Activation energy increases up to 0.55, then decreases.

KAS FWO STK

α Ea

(kJ mol-1)

R2 A

(min-1)

Ea

(kJ mol-1)

R2 A

(min-1)

Ea

(kJ mol-1)

R2 A

(min-1)

0.10 78,50 0,9734 9,1877 90,69 0,9804 24,537 76,83 0,9737 9,6937

0.15 86,34 0,9558 9,6766 95,08 0,963 24,206 84,81 0,9561 10,258

0.20 106,23 0,9728 13,545 115,20 0,9767 28,127 104,28 0,973 14,128

0.25 115,51 0,972 15,142 124,64 0,9757 29,758 113,36 0,9722 15,726

0.3 117,63 0,9594 15,161 126,91 0,9648 29,809 115,45 0,9597 15,747

0.35 113,04 0,9368 13,69 122,48 0,9456 28,375 110,96 0,9372 14,277

0.40 106,74 0,9106 11,851 116,39 0,9236 26,578 104,81 0,9112 12,44

0.45 112,05 0,9623 12,466 118,92 0,9178 26,586 107,11 0,9046 12,409

0.50 120,81 0,9955 13,743 129,87 0,9247 28,248 117,63 0,9134 14,032

0.55 108,35 0,9699 10,46 113,38 0,8964 24,246 104,68 0,9316 10,683

0.60 73,67 0,986 2,9529 83,56 0,8882 17,598 71,50 0,8596 3,22

0.65 85,43 0,9985 4,1419 95,81 0,9374 18,945 82,88 0,9221 4,4583

0.70 85,48 0,964 3,4817 97,50 0,9717 18,651 84,09 0,9643 4,0885

0.75 73,75 0,9799 1,1474 86,12 0,9848 16,375 72,63 0,9802 1,7565

0.80 63,23 0,9916 0,8421 75,92 0,9938 14,437 62,36 0,9918 0,2309

0.85 55,29 0,9987 2,3415 68,32 0,9989 12,99 54,61 0,9987 1,7282

0.90 48,65 0,9994 3,5837 62,01 0,9996 11,8 48,12 0,9994 2,9683

0.95 43,23 0,992 4,6079 54,88 0,9796 10,57 42,83 0,9922 3,9904

Average 88,55 0,9732 8,2234 98,76 0,9568 21,7686 86,61 0,9523 8,4353
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ABSTRACT 

Mechanical engineering has developed a lot in recent years. Data analytics is the study of 

dissecting crude data to make decisions about that data. Advances in data analytics and 

procedures are used in various ventures, for example in business. Analytics is a Python 

programming language that is most commonly used to program and use data analytics. 

In the case of Q-training, the machine basically learns from scratch how to perform a certain task 

to optimize future rewards. For example, we have a store that has one entrance and one exit and 

in this store there are departments that have some with two entrances, some with three and some 

with one. We have to go through the entrance of the store to install the robot and find a way to 

the goal stage. The robot starts to walk and does not know what to do next. This approach 

requires constant trial and error as it collects data about the environment and determines how to 

achieve the goal. This opens up exciting possibilities, what about recording additional 

information such as environmental details on the road that you may not fully understand until 

you reach the goal? Can he review this additional data to determine if any of them would help 

him achieve his goal faster? 

The idea is to prepare an algorithm to find the optimal path to which we give the initial promise. 

According to the initial condition, should find out and get the result of maximization. In this case 

the best way is there, and we can easily determine it regardless of the initial condition. In 

addition, the labyrinth does not change over time. But other problems in the real world make it 

difficult to apply Q-teaching in practice. 

keyword : Machine Learning, Q-training, Data analytic, Python, Robot. 
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Machine learning is used today in predictable text, shows, social media channels and so on. It 

enhances machines that can diagnose medical conditions based on images. When companies use 

artificial intelligence programs, they are likely to use machine learning "In just the last five or 10 

years, machine learning has become a critical way, arguably the most important way, most parts 

of AI are done," said MIT Sloan professor. Mechanical engineering is a subset of artificial 

intelligence that mimics the behavior of an intelligent human being. Artificial intelligence 

systems are used to perform complex tasks, just as humans make decisions when solving any 

problem. The goal of AI is to create models that make human-like decisions. This means that 

they can recognize a visual scene, understand a text written in natural language, or perform an 

action in the physical world. Machine learning starts with data such as numbers, photos, texts, 

banking transactions and more. The data is collected and prepared for use as training data on 

which the machine learning model is created, the more data, the better the program. Researcher 

Janel Shane's website AI Weirdness is a site that teaches machine learning algorithms and shows 

the result of how they can learn incorrectly if information is not provided correctly. For example: 

when an algorithm tried to generate recipes and randomly created a chocolate chicken cake. 

The development of artificial intelligence has prompted more programming architects, 

information scientists, and various experts to explore the persuasiveness of the machine learning 

profession. Nevertheless, few novices will generally focus much on the hypothesis and the use of 

insufficient common sense. Data analytics is the study of extracting raw data to make decisions 

about that data. Data analytics achievements and procedures are typically used in business 

ventures to strengthen associations. In today’s world commercial center there is not enough data 

collection and math to do. You need to understand how to use this data in real-life situations that 

will affect behavior. In the program you will initially acquire specialized skills, including R and 

Python dialects, which are most commonly used in programming and using data analytics. 

Artificial intelligence is a place where systems resemble the human mind to learn, solve 

problems, and make decisions in flight without the need for specially programmed instructions. 

Robotics is a place where robots are built and programmed to perform very specific tasks. There 

are research updates in scientific literatures that describe the use of Machine learning in 

Robotics. The article by Mosavi, Amir & Varkonyi, Annamaria (2017) considers the integration 

of machine learning and also optimization for the complex and dynamic context of Robot 
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learning. The proposed in this article case study presents an effective framework for learning and 

solves the global optimization problem within the context of Robotics and learning. 

 

The research by Weiyu Wang and Keng Siau (2019) contributes to the ongoing 

discussions about Artificial Intelligence, machine learning, and robotics. The article heightens 

awareness of the importance of understanding these disruptive technologies as a basis for 

formulating policies and regulations that can maximize the benefits of these advancements for 

humanity. And what is more, at the same time, curtail potential dangers and negative impacts. 

In the paper Mohamed El-Shamouty, Kilian Kleeberger, Arik Lämmle and Marco 

Huber (2019), the challenges of applying robot-based automation in a highly individualized 

production are highlighted. To face these challenges, it is interesting, that a framework is 

proposed that combines latest machine learning techniques, for example deep learning, with 

high-end physics simulation environments. If the simulation environment realistically captures 

physical properties like forces or elasticity of the real world, it really provides a high-quality data 

source for Machine Learning. In doing so, new tasks are mastered in simulation faster than in 

real-time, while at the same time existing tasks are executed. And what is really remarkable for 

us, the functionality of the simulation-driven Machine Learning framework is demonstrated on 

an industrial use case. 

The survey in the paper by Alsamhi, S.H., Ma, O. & Ansari, M.S. (2020) is targeted 

towards a comprehensive study of the convergence of Machine Learning and communication for 

collaborative assemblies of robots operating in the space, on the ground and in underwater 

environments. The authors identify the pertinent issues that arise in the case of robot swarms like 

preventing collisions, keeping connectivity between robots, maintaining the communication 

quality, and ensuring collaboration between robots. Machine Learning techniques that have been 

applied for improving different criteria such as mobility, connectivity, Quality of Service (QoS) 

and efficient data collection for energy efficiency are then discussed from the viewpoint of their 

importance in the case of collaborative robot assemblies.  

Let us return to our research. Consider the situation, we have a store that has one 

entrance and one exit and in this store there are departments that have some with two entrances, 
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some with three and some with one. We have to go through the entrance of the store to install the 

robot and find a way to the goal stage. The robot starts to walk and does not know what to do 

next. This approach requires constant trial and error as it collects data about the environment and 

determines how to achieve the goal. When our robot is placed inside a store that has a floor plan 

shown in the following picture. Suppose we have six divisions numbered from 0 to 5. 

 

The robot makes all possible options to achieve the desired result. The robot cares only 

about the result that can get the result he wants, he does not care in the short run and performs 

any action that will achieve the best result, no matter what time it takes. For this we recommend 

that you take the value from 0 to 1. We can characterize this space as MDP, where each section 

represents one room of the building (or outside, for example, 5) and where the robot can move 

between rooms north, south, east or west. The robot cannot remain in the same position 

periodically unless it is outside. We want to teach the robot which section to enter and which not.  
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In this case I chose the 2nd room, the 2nd room is connected only to the 3rd room. We 

can specify the output function as shown in the following diagram where the agent receives the 

reward when he moves out of room 1 or 4. In addition, the agent continues to receive rewards as 

soon as he or she is already out each time. 

R = np.matrix([[-1, -1, -1, -1, 0, -1], 

               [-1, -1, -1, 100, -1, 0], 

               [-1, -1, 100, 0, -1, -1], 

               [-1, 0, 0, -1, 0, -1], 

               [-1, 0, 0, -1, -1, 0], 

               [-1, 0, -1, -1, 0, 0]]) 
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The goal of our robot in this world is to exit (Room 5) from its starting position to 

Room 2. Final result: 

Trained Q matrix: 

[[0. 0. 0. 0. 64. 0.] 

[0. 0. 0. 84. 0. 53.76] 

[0. 0. 100. 64. 0. 0.] 

[0. 67.2 80. 0. 64. 0.] 

[0. 67.2 80. 0. 0. 53.76] 

[0. 67.2 0. 0. 64. 53.76]] 

Selected path: [5, 1, 3, 2] 

We came to the conclusion that the best way was from the 5th section to the first, from 

the first to the third and from the third to the second. Robots are used when tasks are either too 

difficult for humans to perform well or extremely repetitive or both. The robot will gladly 

perform the same exhaustive task every day. People get bored, tired or both together and that is 

when mistakes occur. Machine learning algorithms find natural patterns in data that generate 

vision and help us make better decisions and predictions. They are used daily for stock trading, 
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scientific diagnostics, business and more. The resurgence of interest in machine learning has led 

to the processing of available data volumes becoming cheaper and more powerful. All of this 

makes it possible to quickly and automatically create models that can analyze larger, more 

complex data and get accurate results faster. By creating accurate models, an organization has a 

chance to identify useful information and avoid potential risks. 
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ÖZET 

Bu araştırma; Van ilinde faaliyet gösteren restoran ve otel işletmeleri yöneticileri veya 

işletmecilerinin coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi düzeylerini değerlendirmek ve 

işletmelerinin sunduğu menülerde bölgenin sahip olduğu coğrafi işaret almış ürünlere yer 

verilme durumunu tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında; Van ilinde faaliyet 

gösteren restoran ve otel işletmeleri araştırmanın evrenini oluştururken, Van il merkezinde 

faaliyet gösteren ve araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 23 restoran ve otel işletmeleri yönetici 

ya da işletmecileri araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada, nicel veri toplama 

tekniklerinde görüşme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde daha önceki benzer 

çalışmalarda kullanılan görüşme formu kullanılmış, elde edilen verilere içerik analizi 

uygulanarak yorumlanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda; katılımcıların genel olarak 

coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi sahibi oldukları, Van ilinin sahip olduğu coğrafi işaretli 

ürünleri bildikleri ve işletmelerinin menülerinde Van ilinin sahip olduğu coğrafi işaretli ürünlere 

yer verdikleri tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, Van ilinde faaliyet gösteren restoran ve otel 

işletmeleri yöneticileri veya işletmecilerinin coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi düzeylerinin 

artırılması ve ilin sahip olduğu coğrafi işaretli ürün sayısının arttırılmasına yönelik önerler 

geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, gastronomi turizmi, coğrafi işaret, yöresel ürün, Van. 
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ABSTRACT 

This research; it was conducted to evaluate the level of knowledge of restaurant and hotel 

business managers or operators operating in the province of Van about geographically indicated 

products and to determine whether products with geographical indications of the region are 

included in the menus offered by their businesses. In the scope of the research; while restaurant 

and hotel businesses operating in Van constitute the universe of the research, a total of 23 

restaurant and hotel business managers or operators operating in Van city center and 

volunteering to participate in the research formed the sample of the research. In the research, the 

interview method was used in quantitative data collection techniques. The interview form used in 

previous similar studies was used to obtain the data, and the obtained data was interpreted by 

applying content analysis.  In line with the data obtained; it has been determined that the 

participants generally have information about the geographically indicated products, they know 

the geographically indicated products that Van province has, and that they include the 

geographically marked products of the province of Van in the menus of their businesses. As a 

result of the research, suggestions have been developed to increase the knowledge level of 

restaurant and hotel business managers or operators operating in Van province about 

geographically indicated products and to increase the number of geographically indicated 

products in the province.  

Keywords: Tourism, Gastronomy Tourism, Geographical Indication, Local Product, Van. 

GİRİŞ 

Geleneksel gıdalar, bir bölgenin kültürüne ve tarihine tanıklık ederek, kendine özgü yapım 

şekilleri ve hammadde kullanımı ayrıca geleneksel yapım teknikleri ile diğer gıdalardan ayrılarak 

farklılık yaratan besinlerdir (Kolukırık ve Şener, 2010). Yöreye özgü mutfak kültürü 

destinasyonlar açısından rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Yiyecek ve içecekler ülkeler açısından 

bir kimlik niteliği taşımasının yanında pazarlama stratejileri ile bölgelerin turizm sektöründe ön 

plana çımasına yardımcı olmaktadır (Horng ve Tsai, 2010). Kültürel mirası temsil eden yöresel 

yiyecekler turistler açısından bir destinasyonun tercih edilmesinde önemli bir etkiye sahiptir 

(Okumuş vd., 2007). Yerel mutfak bölgenin geçmişine yönelik bilgiler vermekte ve 

destinasyonların tercih edilmesinde etkin bir rol oynamaktadır (Gálvez vd.,2017).  Van şehri 

konum olarak İpek Yolu geçiş güzergahında bulunmaktadır, kahvaltı kültürünün oluşmasında bu 

durumun büyük bir etkisi olmuştur (URL-1, 2021). Yerel mutfak kültürünün zenginliği ve 

kahvaltı ile yapmış olduğu şöhretten dolayı Van ili önemli bir gastronomi destinasyonu olabilme 

özelliği taşımaktadır.  

Yapılan bu çalışmanın amacı coğrafi işaret alan yerel yiyeceklerin Van ilinde bulunan otel ve 

restoran işletmelerinin menülerinde ne düzeyde yer aldığını belirlemektir. Çalışmada ilk olarak 
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restoran kavramı tanımlanarak coğrafi işaret kavramına ve Van ili ile genel bilgilere 

değinilmiştir. Daha sonra yapılan araştırma ile ilgili analizlere ve bulgulara yer verilmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu toprakları üzerinde gelişim gösteren Türk 

mutfağı önemli özellikleri dolayısıyla (etnik yapı, kültür, coğrafi özellikler) uzun bir süreç 

sonunda dünyanın en zengin üç mutfağı arasında gösterilmekte olup benzersiz bir yemek 

kültürüne sahip olduğu belirtilmektedir (Kan ve Kaynakçı, 2009). Yemeklerin turistlere ve yerel 

halka sunulması konusunda imkan sağlayan işletmelere restoran denmektedir. Restoran 

bireylerin kendilerini rahat hissettikleri yerlerde yemek yemelerine imkan sağlayarak yemek 

servisinin gerçekleştirildiği yer şeklinde tanımlanmaktadır (Dash, 2005) Restoranlar, turizm 

aktiviteleri içerisinde yer alan konaklama, ulaşım, çekicilik ve aktivite unsurlarının temelinde yer 

almaktadır (Reynolds, 1993). Uzun soluklu başarılar  restoranların müşteri memnuniyetini ön 

planda tutarak yeni ürün geliştirebilme ve pazarlayabilme yeteneklerine bağlıdır  (Alonso vd., 

2013). Gastronomi turizmi bağlı olduğu bölgeye katkı sağlayarak sürdürülebilirlik olgusu ile 

hareket etmekte, yöresel ürünlerin korunmasına, envanter kaydının alınmasına buna bağlı olarak 

yöreye özgü değerlerin korunarak ve geliştirilmesine olanak sağlamaktadır (Deveci vd., 2013). 

Yöresel yiyecekler turistlerin yaptıkları harcamaları arttırmakta, kırsal kesimin ekonomisini 

geliştirmekte, bölgenin imajı açısından güçlü bir etkiye sahip olmakla birlikte tarıma verilen 

destek ile sürdürülebilirlik sağlanmakta ve kırsal kesimde yer alan işletmelerinin sayısının 

artmasına destek olmaktadır  (Mynttinen vd., 2015). Yöresel yiyecekler turizm ürünlerini 

desteklemekte ayrıca seyahat edenler açısından yeni bir pazar oluşturmaktadır (Boyne vd., 2003). 

Bir bölgenin kültürel mirası şeklinde ifade edilen yerel mutfak, yöre turizmi açısından büyük 

katkı sağlamaktadır (Çapar ve Yenipınar, 2016). Türkiye’de bulunan otel işletmelerinin 

menülerinde Türk mutfağına yer verilmediği düşünülmektedir. Çoğu işletmede Türk mutfağına 

ait yemeklerin hiç bulunmadığın bulunanların ise genellikle döner, kebap ve pide çeşitlerinin 

mevcut olduğu gözlemlenmektedir (Güler, 2007). İşletme menülerinde yerel yiyeceklere gereken 

önemin verilmesi (Karakaş ve Uyar, 2019), yerel yiyeceklerin orijinalliğinin ve imajının 

korunarak yiyecek içecek işletme menülerinde bulunması gerekmektedir (Cömert ve Özata, 

2016; Küçükyaman vd., 2018). Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle birçok zenginliği 

bünyesinde barındırmaktadır. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin fazlalığı ve coğrafi işaret potansiyeli 

fazla olan bir ülkedir (Akay vd., 2018; Yazıcıoğlu vd., 2019). Mevcut olan bu potansiyele 

rağmen tescil edilen ve tescil bekleyen coğrafi işaret yeterli sayıda olmaması ile birlikte 

(Bozgeyik, 2009; Şahin, 2013) turizm açısından değerli olan tescilli ürünlere de gereken önem 

verilmemektedir (Toklu vd., 2016; Polat, 2017). Coğrafi işareti olan ürünler sosyal, kültürel ve 

ekonomik yönden fayda sağlayan ürünlerdir (Bramley, 2011). Tescillendiğinde ulusal ve uluslar 

arası düzeyde reklamı yapıldığında katma değer sağlayan coğrafi işaretler, istihdam açısından 
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tamamlayıcı bir faktör olarak değerlendirilmektedir (Aksoy ve Sezgi, 2015; Yazıcıoğlu vd., 

2019; Özbay, 2020). Türkiye’de coğrafi işaret tescil belgesi Türk Patent ve Marka Kurumu 

tarafından verilmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığı ile verilen coğrafi işaretler 

menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün olarak üçe ayrılmaktadır (Gündoğdu, 2005; 

Dayısoylu vd., 2017). Yerel yiyecekler için standart reçeteler hazırlanması, coğrafi işaret 

tescilinin alınması gıdaların koruma altına alınması ve sürekliliğin sağlanması açısından 

önemlidir (Saatcı, 2019). 

Van ili 1990’lara kadar turizm potansiyeli olan bir il olarak karşımıza çıkmaktadır. 2005 yılına 

gelene kadar Türkiye ortalamasında turizm talebi artarken Van’ın turizm talebinde düşüş 

meydana gelmiştir. 1990’da şehirde 25 turizm işletme ve yatırım belgeli işletme varken 2004’ de 

bu sayı 12’ye düşmüştür. Bu duruma etki eden birçok unsur olmuştur. Bunların en önemlileri 

terör olayları, fiziki sınırlılıklar, yönetim ve yöre halkının turizm konusundaki yeterli bilince 

sahip olmamasıdır (Alaeddinoğlu, 2007). Yapılan kazılar ve elde edilen yazılı kaynaklar 

neticesinde önemli bir mutfak kültürüne sahip olan şehrin 3000 yıllık bir geçmişi vardır (Belli ve 

Belli, 2010). Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Van ili; tarihi dokusu, yaşam şekli ve 

bununla birlikte mutfak kültürü de köklü bir tarihe dayanmaktadır. Kentin mutfak kültürü kış 

mevsiminin uzun ve çetin geçmesi ve ulaşım konusunda sıkıntı yaşanması nedeniyle, bölgede 

sürekli bulabilecek gıdalar etrafında şekillenmiştir (Ocak, 2016) Coğrafi işaretli ürün sayısını 

arttırmak için paydaşlar tarafından birçok girişim yapılmaktadır. Bu girişimler sonucunda şehirde 

coğrafi işaret alan ürünler şöyledir; Murtuğa, Van Gül Reçeli, Van kahvaltısı, Kavut, Van 

Keledoşu, Van Otlu Peyniri, Van Pastası, Sengeser (TPMK, 2022).  

MATERYAL VE YÖNTEM  

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırma, Van il merkezinde faaliyet gösteren turizm işletmeleri işletmeci ya da 

yöneticilerinin ilin coğrafi işaret almış ürünleri hakkında hem bilgi durumlarını tespit etmek hem 

de işletme menülerinde bu gastronomi ürünlere yer verme durumlarını tespit etmek amacı ile 

yürütülmüştür.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Van ili genelinde hizmet veren restoran ve otel işletmeleri araştırmanın evrenini oluştururken, 

Van ili merkezinde faaliyet sürdüren ve araştırmaya katılmaya gönüllü 23 restoran ve otel 

işletmeleri örneklemi oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı ve Teknikleri  

Araştırma kapsamında, görüşme yöntemi uygulanarak veri toplama larak tercih edilmiştir. Konu 

ile ilgili daha önce yapılmış benzer çalışmalarda (Özkan ve Sormaz, 2019; Çelebi ve Sormaz, 
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2021) uygulanan ve hem geçerliliği hem de güvenilirliği test edilmiş sorulardan oluşturulan 

görüşme formu kullanılmıştır. 

Araştırmada, araştırmaya katılmaya gönüllü işletmelerin yöneticileri, yönetici temsilcileri ya da 

işletmecileri ile hazırlanmış görüşme formu araştırmacılar tarafından görüşme tekniği 

kullanılarak uygulamışlardır. Elde edilen veriler, istatistik programında değerlendirilmiş ve 

yorumlanmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma da katılımcıların demografik bilgileri incelendiğinde; %13.0’ünün kadın ve 

%87.0’sinin erkek, %65.2’sinin 46-60 yaş aralığında ve %34.8’inin lisans mezunu oldukları 

belirlenmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; turizm işletmeleri 

yönetici ya da işletmecilerinin eğitim durumlarında (p<0.0) ve yaşta (p<0.05) gruplar arası 

anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Demografik Bilgiler 
 OTEL 

İŞLETMELERİ 

RESTORAN 

İŞLETMELERİ 
TOPLAM 

 

t 

 

p 

 n % n % n % 

Cinsiyet         

Kadın 1 14.3 2 12.5 3 13.0 0.274 >0.05 

Erkek 6 85.71 14 87.5 20 87.0 

Yaş         

18-30 yaş 0 0.0 1 6.3 1 4.4  

0.348 

 

<0.05 31-45 yaş 1 14.3 4 25.9 5 21.6 

46-60 yaş 5 71.4 10 62.5 15 65.2 

61 yaş ve üstü 1 14.3 1 6.3 2 8.8 

Eğitim Durumu       

İlköğretim 1 14.2 4 25.9 5 21.6  

2.641 

 

<0.0 Ortaöğretim 2 28.6 2 12.5 4 17.4 

Önlisans 2 28.6 4 25.9 6 26.2 

Lisans 2 28.6 6 37.5 8 34.8 

TOPLAM 7 30.4 16 69.6 23 100.0   

 

Araştırmaya katılan işletme yetkililerinin mesleki bilgilerine dair bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan İşletme Yetkililerinin Mesleki Bilgiler 

 OTEL 

İŞLETMELERİ 

RESTORAN 

İŞLETMELERİ TOPLAM 

 

 t 

 

 

p 

 n % N % n %   

Mesleki Eğitim       

Mesleki diploma 2 28.6 2 12.5 4 17.4 

3.326 <0.01 
Ustalık yada kalfalık belgesi 4 57.1 1 6.3 5 21.8 

Mesleki kurs bitirme belgesi 0 0.0 3 18.7 3 13.0 

Herhangi bir belgesi yok 1 14.3 10 62.5 11 47.8 

İşletmedeki Pozisyonu       

İşletme yöneticisi 5 71.4 6 37.5 11 47.8 4.641 <0.001 

İşletme sahibi 2 28.6 10 62.5 12 52.2 
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Sektörde Çalışma Süresi       

5 yıldan daha az 0 0.0 2 12.5 2 8.8  

4.351 

 

<0.001 6-10 yıl 1 14.3 8 50.0 9 39.0 

11-20 yıl 2 28.6 5 31.3 7 30.4 

21-30 yıl 4 57.1 1 6.3 5 21.8 

Şu an ki İşletmede Çalışma Süresi      

5 yıldan daha az 3 42.9 9 56.3 12 52.2  

0.248 

 

>0.05 6-10 yıl 1 14.3 3 18.7 4 17.4 

11-20 yıl 2 28.5 2 12.5 4 17.4 

21-30 yıl 1 14.3 2 12.5 3 13.0 

TOPLAM 7 30.4 16 69.6 23 100.0   

 

Araştırmaya katılan işletme yetkililerinin mesleki bilgileri incelendiğinde; otel işletmeleri 

katılımcılarının %57.1’inin ustalık/kalfalık belgesine ve restoran işletmeleri katılımcılarının 

%62.5’inin herhangi bir mesleki belge ya da diplomasına sahip olmadığı, otel işletmeleri 

katılımcılarının %71.4’ünün işletme yöneticisi ve restoran işletmelerinde çalışanların %62.5’inin 

işletme sahibi olarak çalıştığı, otel işletmelerinde çalışanların %57.1’inin sektörde 21-30 yıl arası 

ve restoran işletmelerinde çalışanların %50.0’sinin sektörde 6-10 yıl arasında tecrübeye sahip 

olduğu, otel işletmelerinde çalışanların %42.9’unun ve restoran işletmelerinde çalışanların 

%56.3’ünün şu an ki işletmelerinde 5 yıldan daha az süre çalıştıkları belirlenmiştir. Elde edilen 

veriler istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; turizm işletmelerinde çalışanların mesleki 

eğitimleri (p<0.01), işletmede görev yaptıkları pozisyon (p<0.001) ve turizm sektöründe çalışma 

süresi (p<0.001) sorularında gruplar arası anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). 

Araştırmaya katılan işletme yetkililerinin coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi düzeylerine dair 

bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3.  Araştırmaya Katılan İşletme Yetkililerinin Coğrafi İşaretli Ürünler Hakkında 

Bilgi Düzeyleri 

 OTEL 

İŞLETMELERİ 

RESTORAN 

İŞLETMELERİ 
TOPLAM 

 

t 

 

p 

 n % N % n %   

Coğrafi İşaretli Ürünler Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Olma Düşüncesi  

Sahiptir 5 71.5 13 81.3 18 78.2 0.328 >0.05 

Sahip değildir 2 28.5 3 18.7 5 21.8 

Coğrafi İşaretli Ürün Özellikleri Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Olma Düşüncesi  

Biliyor 1 14.4 11 68.8 12 52.2  

1.841 

 

<0.05 Kısmen biliyor 4 57.1 2 12.5 6 26.0 

Bilmiyor 2 28.5 3 18.7 5 21.8 

Coğrafi İşaretli Ürün Üretim Standartları Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Olma Düşüncesi 

Biliyor 2 28.5 9 56.4 11 47.8  

2.255 

 

<0.05 Kısmen biliyor 1 14.4 3 18.7 4 17.4 

Bilmiyor 4 57.1 4 25.9 8 34.8 

Van İlinin Sahip Olduğu Coğrafi İşaretli Ürünleri Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Olma Düşüncesi 

Biliyor 5 71.5 13 81.3 18 78.2  

0.462 

 

>0.05 Kısmen biliyor 2 28.5 2 12.5 4 17.4 

Bilmiyor 0 0.0 1 6.3 1 4.4 
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TOPLAM 7 30.4 16 69.6 23 100.0   

 

Araştırmaya katılan işletme yetkililerinin coğrafi işaretli ürünler konusunda bilgi düzeyleri 

incelendiğinde; otel işletmeleri katılımcılarının %71.5’inin ve restoran işletmeleri 

katılımcılarının %81.3’ünün coğrafi işaretli ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını 

düşündükleri, otel işletmeleri katılımcılarının %57.1’inin coğrafi işaretli ürün özellikleri 

konusunda kısmen yeterli bilgiye sahip olduklarını düşünürken restoran işletmeleri 

katılımcılarının ise %68.8’inin ise yeterli bilgiye sahip olduklarını düşündükleri, otel işletmeleri 

katılımcılarının %57.1’inin coğrafi işaretli ürün üretim standartları konusunda yeterli bilgiye 

sahip olmadıklarını düşünürken restoran işletmeleri katılımcılarının ise %56.4’ünün yeterli 

bilgiye sahip olduklarını düşündükleri, otel işletmeleri katılımcılarının %71.5’inin ve restoran 

işletmeleri katılımcılarının %81.3’ünün Van ili coğrafi işaretli ürünleri konusunda yeterli bilgiye 

sahip olduklarını düşündükleri tespit edilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak 

değerlendirildiğinde; araştırmaya katılan turizm işletmeleri katılımcılarının coğrafi işaretli 

ürünler hakkında bilgi düzeyleri (p<0.05) ve coğrafi işaretli ürün standartları (p<0.05) 

konularında gruplar arası anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3). 

Araştırmaya katılan turizm işletmelerinin menülerinde coğrafi işaretli ürünlere yer verme 

durumlarına dair bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4.  Araştırmaya Katılan Turizm İşletmelerinin Coğrafi İşaretli Ürünlere 

Menülerinde Yer Verme Durumu 

 OTEL 

İŞLETMELERİ 

RESTORAN 

İŞLETMELERİ 

TOPLAM  

t 

 

p 

 n % n % n %   

Menülerinde Coğrafi İşaretli Ürünlere Yer Verme Durumu   

Daha çok coğrafi işaretli 

ürünlere yer veriyoruz 

3 43.0 13 81.3 16 69.6  

1.792 

 

<0.05 

Daha çok coğrafi işareti 

olmayan ürünlere yer veriyoruz 

4 57.1 3 18.7 7 30.4 

Menülerde Yer Verilen Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimlerinde Standartlara Dikkat Etme Durumu 

Ediliyor 2 28.5 10 62.6 12 52.2   

Kısmen ediliyor 0 0.0 3 18.7 3 13.0 4.428 <0.001 

Edilmiyor 5 71.5 3 18.7 8 34.8 

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Diğer Ürünlere Kıyasla İşletmeye Katma Değer Sağlama Durumu  

Daha fazla sağlamaktadır  2 28.5 9 56.4 11 47.8 

1.361 <0.05 Kısmen sağlamaktadır 4 57.1 2 12.5 6 26.1 

Sağlamamaktadır  1 14.4 5 31.3 6 26.1 

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Bölgeye Katkı Durumu 

Daha fazla sağlamaktadır  4 57.1 12 75.0 16 69.6 0.325 >0.05 

Kısmen sağlamaktadır 1 14.4 2 12.5 3 13.0   

Sağlamamaktadır  2 28.5 2 12.5 4 17.4   

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Bölge Turizm Açısından İlgi Çekici Olma Durumu 

İlgi çekicidir 2 28.5 13 81.3 15 65.2 2.924 <0.01 

Kısmen ilgi çekicidir 2 28.5 2 12.5 4 17.4   

İlgi çekici değildir 3 43.0 1 6.2 4 17.4   
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Coğrafi İşaretli Ürünlerin İşletme Menülerinde Yer Alma Sayısı   

Menüde yer vermiyor 4 57.1 2 12.5 6 26.1 2.633 <0.01 

1-3 adet 2 28.5 12 75.0 14 60.9 

4-10 adet 1 14.4 2 12.5 3 13.0 

TOPLAM 7 30.4 16 69.6 23 100.0   

 

Araştırmaya katılan işletme yetkililerinin görev yaptıkları işletmelerin menülerinde coğrafi 

işaretli ürünlere yer verme durumları değerlendirildiğinde; otel işletmeleri katılımcılarının 

%57.1’inin menülerinde daha çok coğrafi işaret almayan ürünlere yer verdikleri ve restoran 

işletmeleri katılımcılarının %81.3’ünün menülerinde daha çok coğrafi işaret alan ürünlere yer 

verdikleri, otel işletmeleri katılımcılarının %71.5’inin menülerinde yer verilen coğrafi işaret 

almış ürünlerin üretiminde standartlara dikkat edilmediği ve restoran işletmeleri katılımcılarının 

%62.6’sının dikkat ettikleri, otel işletmeleri katılımcılarının %57.1’inin coğrafi işaret almış 

ürünlerin diğer ürünlere kıyasla işletmeye kısmen daha fazla katma değer sağladığını 

düşündükleri ve restoran işletmeleri katılımcılarının %56.4’ünün daha fazla katma değer 

sağladığını düşündükleri, otel işletmeleri katılımcılarının %57.1’inin ve restoran işletmeleri 

katılımcılarının %75.0’inin coğrafi işaret almış ürünlerin bölgeye daha fazla katkı sağladığını 

düşündükleri, otel işletmeleri katılımcılarının %43.0’ünün coğrafi işaret almış ürünlerin bölgenin 

turizm açısından ilgi çekici olmadığı düşündükleri ve restoran işletmeleri katılımcılarının 

%81.3’ünün ilgi çekici olduğunu düşündükleri, otel işletmeleri katılımcılarının %57.1’inin 

menülerinde coğrafi işaret almış ürünlere yer vermezken, restoran işletmeleri katılımcılarının 

%75.0’inin menüsünde 1-3 adet coğrafi işaret almış ürünün bulunduğu bulgulanmıştır. Elde 

edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; turizm işletmelerinin menülerinde coğrafi 

işaretli ürünlere yer verme durumları (p<0.05), menülerde yer verilen coğrafi işaretli ürünlerin 

üretim standartlarına dikkat etme durumları (p<0.001), coğrafi işaretli ürünlerin diğer ürünlere 

kıyasla işletmeye katma değer sağlama durumları (p<0.05),coğrafi işaretli ürünlerin bölge 

turizmi açısında ilgi çekici olma durumları (p<0.01) ve coğrafi işaretli ürünlerin işletme 

menülerinde yer alma sayısında (p<0.01) gruplar arası anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir 

(Tablo 4). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda; Van il merkezinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinden araştırmaya 

katılanlar arasında otel işletme yöneticileri, yönetici temsilcileri ve işletmecilerinin coğrafi işaret 

almış ürünler ve coğrafi işaretli ürünlerin özellikleri ile bu ürünlerin üretim standartları 

konusunda yeterli bilgiye sahip olmazken restoran işletmeleri yöneticileri, yönetici temsilcileri 

ve işletmecilerinin yeterli bilgiye sahip olduklarını düşündükleri tespit edilmiştir. 

Araştırma verilerinde; otel işletmeleri katılımcılarının menülerinde coğrafi işaret almış ürünlere 

fazla yer vermedikleri, menülerinde yer alan coğrafi işaret almış ürünlerin üretim standartlarına 
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dikkat etmezken bu ürünlerin diğer ürünlere kıyasla işletmeye daha fazla katma değer 

sağlamadıklarını düşündükleri, menülerinde bu ürünlere yer verdikleri ve bu ürünlerin bölge 

turizmi açısından ilgi çekici olmadığını düşündükleri tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

• Otel işletmeleri yetkililerinin coğrafi işaret almış ürünler ve bu ürünlerin özellikleri 

konularında bilgilendirilmeleri, 

• Otel işletmeleri yetkililerinin coğrafi işaret almış ürünlerin üretim standartları teknik ve 

uygulama detayları konusunda bilgilendirilmeleri, 

• Otel işletmelerinin menülerinde coğrafi işaret almış ürünlere fazla yer vermeleri 

hususunda teşvik edilmeleri,  

• Otel işletmelerinin menülerinde coğrafi işaret almış ürünlerin üretim standartlarına dikkat 

etmeleri hususunda teşvik edilmeleri,  

• Otel işletmelerine coğrafi işaret almış ürünlerin işletmelerine daha fazla nasıl katma 

değer katabileceği yönünde bilgilendirilmeleri,  

• Otel ve restoran işletmelerinin menülerinde coğrafi işaret almış ürünlere daha fazla yer 

vererek bölgenin coğrafi işaret almış ürünlerinin tanıtımında ve pazarlanmasının 

sağlanmasında destek vermeleri konularında bilgilendirilmeleri ve teşvik edilmeleri, 

önerilerebilir. 
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A STUDY ON THE PREVENTION OF ELECTROMAGNETIC INTERFERENCES BY 

RADIATED EMISSION 
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ÖZET 

Bu çalışma da ışıma yolu ile meydana gelen elektromanyetik girişimlerin yerinde bastırılmasına 

yönelik araştırmalar yapılmıştır. Elektromanyetik girişimlerin azaltılması ve diğer sistemlere 

olan etkilerinin en aza indirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Farklı frekans seviyelerinde 

ekranlama faaliyetleri MIL-STD-461 standartlarında belirtilen RE102 testlerine göre 

incelenmiştir. Tasarlanan bir jeneratörün elektromanyetik uyumluluk testleri gerçekleştirilmiştir. 

Son bölümde ise radar aracının tepesinde yayın yapan antenlerin araç camı içerisinden geçerek 

kullanıcıyı en az şekilde etkilemesi için EMI/RFI cam kullanımı değerlendirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik manyetik girişimler ve uyumluluk, MIL-STD-461, 

Yüksek frekans, Radar sistemleri. 

ABSTRACT 

In this study, studies were carried out on the suppression of interferences that occur by radiated 

emission. Studies have been carried out to reduce electromagnetic interference and to minimize 

its effects on other systems. Shielding activities at different frequency levels were examined 

according to RE102 tests in MIL-STD-461 standards. Electromagnetic compatibility tests of a 

designed generator were carried out. In the last section, the use of EMI/RFI glass was evaluated 

so that the antennas broadcasting on the top of the radar vehicle would pass through the vehicle 

glass and affect the user in the least possible way. 

Keywords: Electromagnetic interference and compability, MIL-STD-461, High frequency, radar 

systems 
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GİRİŞ 

19. yy. Maxwell denklemlerinin gelişmesi ile paralel olarak elektromanyetik enerjinin 

kavramının temelleri atılmıştır. Teknolojinin başdöndürücü bir hızda ilerlemesi ile kullandığımız 

cihazlar yaşantımızı kolaylaştırırken, yaydığı elektro manyetik dalgalar ile hayatımızı da 

etkilemektedir.  Bütün cihazlar doğal süreçleri gereği elektromanyetik dalgalar yayarlar. 

Kullandığımız bu cihazların doğru şekilde çalışabilmesi için bulunduğu ortama izin verilen 

düzeyde elektromanyetik dalga yayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Ayrıca ortamda 

diğer sistemlerden gelebilecek olan elektromanyetik girişimlerden etkilenmeden çalışabilmesi 

gerekmektedir. Etkileşim izin verilen seviyelerin ötesinde olursa veya birimler ortamda bulunan 

kontrolsüz girişimlerden etkilenirse sistemlerin çalışmaması ya da verimsiz çalışması söz konusu 

olabilir. Örnek olarak uçuş sırasında dışarı ile haberleşme halinde olan cihazların kapatılması 

uçuş öncesi talep edilmektedir. Bunun asıl sebebi olası elektromanyetik girişimlerin uçuş 

sırasında uçak veya helikopterin elektronik ve haberleşme alt sistemini etkilemesini 

önlemektedir. Benzer şekilde elektro manyetik uyumlu (EMC) komponentler içermeyen bir 

matkap ile aynı şebekeden beslenen bir televizyonun görüntüsünün bozulması girişimler 

kaynaklıdır.    

 

Şekil.1 Elektromanyetik girişim örnekleri [1] 

Askeri bir platform üzerinde bulunan birimler birbiri ile sürekli etkileşim halindedir. Güç, 

haberleşme ve RF kabloları ile beraber radar ve elektronik harp sistemleri, güç alt sistem 

bileşenleri ile örülü karmaşık bir askeri sistem de limitlerin üzerinde elektromanyetik girişimler 

hem sistem seviyesi hem de birim seviyesinde kontrol edilmelidir. Örnek olarak sistem güç 

ihtiyacını karşılayan jeneratörlerin çalışması sırasında meydana gelebilecek girişimler gözetleme 

ya da keşif yapan RF tabanlı birimlerin performanslarını etkilememelidir. Benzer şekilde güç alt 
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sistemini kontrol eden güç dağıtım birimi alt komponentleri ile beraber elektromanyetik uyumlu 

olmalıdır.  

 

YÖNTEM 

Elektromanyetik Girişim Kavramı 

Elektronik devreler içeren ve çalışması için elektrik enerjisine ihtiyaç duyan tüm cihazlar 

elektromanyetik girişimler yayarlar. Kontrol edilmeyen bu girişimler cihazların performanslarını 

düşürmesine ya da cihazların çalışmamasına sebep olabilir. Kimi zaman insan kaynaklı olabilen 

kimi zaman ise doğal süreçlerin bir getirisi olarak meydana gelebilir. Elektromanyetik girişimler 

yayılımlar ve bağışıklık olarak iki ayrı sınıfta incelenmektedir. MIL-STD-461 standartları ise 

Şekil 2’de gösterildiği gibi ışıma ve iletim yolu ile girişimler olarak iki ayrı sınıfa ayrılmıştır [2].  

 

 

Şekil 2.Elektromanyetik girişim sınıflandırılması 

• İletim Yolu ile Yayınımlar 

Güç kabloları üzerinde ki gürültülerin seviyeleri ölçülerek gerçekleştirilir. Frekans seviyesi 

arttıkça güç hatlarında ki kalite ölçümlenmektedir. MIL-STD-461’ e göre CE102 testleri tüm 

platformlar için uygulanması gerekmektedir. Dönüş hatları da dahil test yapılan cihazın güç 

beslemesinden çıkan elektromanyetik girişimlerin limitlerin altında kalması gerekmektedir.  

• Işıma Yolu ile Bağışıklık 

İletim yolu ile yayınımlar ile iletim yolu ile kazanılan bağşışıklık iki farklı kavramdır. Test 

edilen cihazın dış ortama yaptığı yayınların seviyeleri ölçülerek MIL-STD-461’de verilen sınır 
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değeri altında kalması gerekmektedir. MIL-STD-461’ e göre RS103 testleri gerçekleştirilmekte 

olup, endüklenen elektrik alanlardan etkilenmeden çalışması beklenmektedir. 

• İletim Yolu ile Bağışıklık 

MIL-STD-461’e göre test edilen cihazın güç ve data kabloları üzerinden gelen parazitlerin 

cihazın çalışmasını etkileyip etkilemediğine bakılır.  MIL-STD-461’e göre CS106İ CS109, 

CS114, CS115 ve CS116 testleri farklı frekans bantların da gerçekleştirilir. 

• Işıma Yolu ile Yayınımlar 

Test edilen cihazın dış ortama yaydığı ve ışıma yolu ile yapılan yayınımların seviyeleri MIL-

STD-461’ de belirtilen farklı frekansta ki izin değerlerinin altında kalmalıdır. MIL-STD-461’de 

belirtilen RE102 kara uygulamaları için limit aşım grafiği Şekil 3’ de belirtilmiştir.  

 

 

Şekil 3.RE102 limit aşım eğrisi [3] 

Elektromanyetik Uyumluluk Kavramı 

Elektromanyetik uyumluluk elektrik enerjisi ile çalışan ve çeşitli elektronik devrelere içeren 

birimlerin hem cihaz seviyesi hem de dış ortam kaynaklı girişimlerin kontrol altına alınması için 

çeşitli test düzenekleri ve standartlar bulunmaktadır. Meydana gelmesi muhtemel uyumsuzluk 

problemlerinin öncelikle tasarım aşamasında fark edilerek müdahale edilmesi hem zaman hem 
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de maddi açıdan tasarrauf sağlamaktadır. Şekil 4’ de tasarım aşamasında alınan önlemler 

neticesinde kar edilen zaman dilimi paylaşılmıştır.  

  

Şekil 4.EMC Kavramına yaklaşımlar  

Elektromanyetik girişimleri nereden kaynaklandığı öncelikle tespit edilmelidir. Girişimler alt 

komponentlerin ya da PCB devrelerinin istenmeyen davranışlarından kaynaklanır. Problemin 

çözüm süreci tekrar tekrar denemeleri beraberinde getirebilir. Elektromanyetik girişimlerde 

korunma yöntemleri arasında ekranlama manyetik dalganın bir malzeme ile beraber soğrulması 

ya da yansıtılması anlamına gelmektedir.  

Ekranlama ve Ekranlama Faaliyeti 

Potansiyel olarak yayılabilecek elektromanyetik girişimlerin gelebileceği birim içindeki 

noktalara ve birim içerisinden ortama geçmesi tahmin edilen kiritk noktaların çeşitli önlemler ile 

korunaklı hale getirilmesine ekranlama denilmektedir. Şekil 5’ de gelen bir elektromanyetik 

dalganın yansıma, yutma ve iletilmesine yönelik ekranlama tekniği paylaşılmıştır. Genel olarak 

ekranlama etkinliği aşağıdaki eşitlik (1) ile tanımlanabilir.  

o Yansıma (𝐴r) 

o Soğrulma (𝐴a) 

o Çoklu Yansımalar (𝐴m) 

𝑠𝐸 = 𝐴𝑟 + 𝐴𝑎 + 𝐴𝑚 (1) 
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Şekil 5. Ekranlama Etkinliği [5] 

Manyetik ekranlama kavramı 30 MHz’ den daha düşük frekanslarda önemlidir. Açıklıklar ve 

lehim noktaları önemsenmez. Manyetik ekranlama eşitlik (2) ile ifade edilebilir. Ekranlama 

etkinliği manyetik alan şiddetine ve malzemenin frekans değerine bağlı olarak azalır. [4] 

𝑆𝐸 = −20 𝑙𝑜𝑔 |
𝐻1
𝐻3
| (2) 

Elektrik alan ekranlama kavramı 30 MHz’ den daha yüksek frekanslarda önemlidir. Açıklıklar ve 

lehim ek noktaları kullanılan malzemenin frekans değerine önem kazanabilir. Elektrik alan 

ekranlama eşitlik (3) ile ifade edilebilir. Bırakılan açıklıklar ekranlama faaliyetini kötü yönde 

etkileyebilir. [4] 

𝑆𝐸 = −20 𝑙𝑜𝑔 |
𝐸1
𝐸3
| (3) 

𝐻1:1.ortam (gelen dalga) manyetik alan genlik değeri 

𝐸1:1. ortam (gelen dalga) elektrik alan genlik değeri 

𝐻3:3.ortam (iletilen dalga) manyetik alan genlik değeri 

𝐸3:3. ortam (iletilen dalga) elektrik alan genlik değeri 

ARAŞTIRMA ve BULGULAR 

Işıma yolu ile meydana gelen elektromanyetik girişimlerin yerinde bastırılmasına yönelik iki 

farklı topoloji incelenmiştir. Yüksek frekanslarda yayın yapan bir radar aracından yayılan ve 

tasarlanarak EMI/EMC testlerine alınan bir jeneratörün elektromanyetik uyumluluk kavramı 

kapsamında ekranlama faaliyetlerine farklı frekans seviyelerinde MIL-STD-461 standartlarında 

RE102 testleri uygulanmıştır. Çalışma ile açıklıklar, topraklamanın iyileştirilmesi ve EMI/RFI 
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contalama ve iletken kapmalama yapılmasının farklı frekans seviyelerinde ekranlama etkinlikleri 

incelenmiştir.  

 

EMI/RFI Cam Kullanımı için Kutu Tasarımı ve Ekranlama Faaliyetleri 

Araç camlarına uygulanması planlanan EMI/RFI önleyici cam filminin ekranlama etkinliklerinin 

ölçülmesi için bir kutu ve bu kutuya uygun iki farklı kapak tasarlanmıştır. Aliminyum seçilmesi 

yüksek frekanslarda ki ekranlama etkinliğine katkı sağlamaktadır. Kapak ile kutu arasında 

devamlılığı sağlayan şerit topraklama yapılmıştır.  

Üzerinde herhangi bir açıklık bulunmayan ve Faraday kafesi olarak tasarlanan ve Resim 1’ de 

gösterilen kutu içerisinde maximum 1 GHz seviyelerinde gürültü yayan bir anten bulunmaktadır.  

 

 

Resim 1.Açıklık bulunmayan ve Faraday kafesi olan kutu 

İçerisinde anten bulunan kutu MIL-STD-461’ e uygun şekilde antenin en yüksek gürültü yaydığı 

aralık olan 200 MHz-1 GHz RE102 testleri uygulanmıştır. Uygulanan RE102 testleri sonucunda 

kutunun faraday kafesi olduğu doğrulanmış ve test sonuçlarına ait grafik Şekil 6’ da 

gösterilmiştir.  
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Şekil 6. Faraday kafesi ve RE102 sonuçları 

Tasarlanan ikinci kapak kutuya uygun şekilde takılmıştır. (Resim 2). Burada ki amaç EMI/RFI 

önleyici camlarının ekranlama etkinliğinin ölçülmesi için öncelikle korumasız cam ile ortaya 

çıkan EM yayınların seviyelerinin tespit edilmesidir.  

 

 

Resim 2. Açıklık bulunan kutu 

MIL-STD-461’ e uygun şekilde RE102 testleri uygulanmıştır. Uygulanan RE102 test sonuçlarına 

ait grafik Şekil 7’ de gösterilmiştir.  
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Şekil 7. Açıklık bırakılan kutu ve RE102 sonuçları 

Tasarlanan ikinci kapak kutuya EMI/RFI koruma özellikli tedarik edilen cam eklenerek test 

tekrarlanmıştır. Uygulanan RE102 test sonuçlarına ait grafik Şekil 8’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 8. EMI/RFI cam eklenerek yapılan RE102 sonuçları 

Ekranlama etkinlikleri (sinyal bastırma gücü) frekansa bağlı olarak kayıt altına alınmış ve 

karşılaştırılmıştır. Frekans seviyesi ile ekranlama etkinliği doğru orantılı değişmektedir. Test 

sonuçlarına göre kullanılması planlanan cam filmlerin gürültüleri bastırmada etkili olduğu 

deneysel olarak doğrulanmıştır. Bu cam filmlerinin şaşeye olan bağlantılarının iyileştirilmesi de 

sonuçları daha da iyileştirebileceği değerlendirilmiştir. EMI/RFI önleyici cam filmlerinin 
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çevresel faktörlere maruz kaldığında (güneş ışığı, nem vb.) yapışma özelliklerinin uzun sürede 

nasıl etkileyeceği başka bir platformda test edilmesi gerekebilir.  Ekranlama etkinlik seviyeleri 

karşılaştırmalı olarak Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo.1 EMI/RFI cam filmi ekranlama etkinliklerinin kıyaslanması 

Frekans (Mhz) Referans Değer(dB) Ekranlama Etkinliği-  

Cam filmi yok  

(dB) 

Ekranlama Etkinliği- 

Cam filmi var 

(dB) 

20-40 24 20 20 

40-60 40 30 32 

60-80 46 32 36 

80-100 50 30 36 

100-200 64 24 36 

200-300 75 27 35 

300-400 66 16 26 

400-500 68 22 24 

500-600 72 24 26 

600-700 78 30 38 

700-800 60 20 20 

800-900 76 30 26 

900-1000 65 7 13 

 

Işıma Yolu ile Meydana Gelen Girişimlerin Yerinde Bastırılması için Ekranlama 

Faaliyetleri 

Elektromanyetik yayınımların azaltılması için birim tasarımlarında faraday kafesinin başarılı bir 

şekilde oluşturulması önem arz etmektedir. Bu sebep ile kullanılan alt birimlerin elektromanyetik 

uyumlu seçilmesi gerekmektedir. Topraklama ve ekranlama faaliyet merkez de olmak üzere 

faraday kafesi tasarımı ile beraber alt birimlerinin en az düzeyde birbirini etkilemesi 

gerekmektedir. Tasarlanan bir jeneratörün MIL-STD-461’ de belirtilen standartlara göre çeşitli 

frekans aralıklarında ışıma yolu ile yaydığı yayınların yerinde bastırılması hedeflenecektir.   
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Jeneratör topraklaması ekranlama faaliyeti için düşük frekans seviyelerinde kontrol edilmesi 

gereken bir husustur. MIL-STD-461’e göre RE102 teste alınan jeneratörün 2-30 Mhz frekans 

aralıklarında izin verilen limitlere yakın olması sebebi ile topraklama direnç ölçümü yapılmıştır. 

1 ohm seviyelerinde görülen topraklama eklenen dört adet toprak saplaması ile 5 Mohm 

seviyelerine indirilmiştir. İyileştirme öncesi ve sonrasına ait test sonuçları Şekil.9’ da 

paylaşılmıştır.  

 

Şekil 9. Topraklama iyileştirilmesi öncesi ve sonrası RE102 test sonuçları 

MIL-STD-461’e göre RE102 teste alınan jeneratörün 30-200 Mhz frekans aralıklarında izin 

verilen limitleri geçmesi sebebi ile ışıma yolu ile gerçekleşen yayılımların azaltılmasına yönelik 

çalışmalar değerlendirilecektir. Girişimler alt malzemelerin yanlış seçilmesi veya beklenmeyen 

davranışlar gösterilmesi ile kaynaklanmış olabilir. Problemleri çözerken zaman zaman tekrar 

denemeler gerçekleşebilmektedir. Problem çözerken uygulamaya yönelik çözümler aranmalıdır. 

Bu kapsam kablo geçişlerinin tasarım aşamasında plasitk rakorlar ile yapıldığı ve girişimlere 

sebep olabileceği tahmin edilmiştir. Problem çözerken maliyet de göz önünde bulundurularak 

iletken özellikte EMI/EMC uyumlu malzeme ile geçişlerin kaplanması sağlamıştır. Geçişlerde 

yapılan plastik ve EMC uyumlu metalik kaplamaya ait örnek Resim 3’ de paylaşılmıştır.  
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Resim 3. EMC uyumlu kablo geçişleri 

 

EMC uyumlu conta kullanımı da benzer şekilde ekranlama etkinliği için önemli bir parametredir. 

Jeneratörün ilgili açıklıkları için EMC uyumlu conta kullanılmadığı ve bu frekans seviyelerinde 

kapaklardan sızıntı olabileceği tespit edilmiştir. Boyalı kapak kenarları contanın etkin 

kullanılması için bir miktar kazınmıştır. Özellikle konnektörlerin bastığı noktaların şaşeye iyi 

temas etmesi(maskeleme) uyumluluk açısında önemlidir. Kapak geçişlerinde eklenen contalara 

ait örnek Resim 4.’ de paylaşılmıştır.  

 

Resim 4. EMC uyumlu conta eklenmesi 

Yapılan bu işlemler neticesinde MIL-STD-461’e göre teste alınan jeneratörün iyileştirme öncesi 

ve sonrasına ait dikey ve yatay test sonuçları Şekil 10 ve Şekil 11’ de paylaşılmıştır.  

INTERNATIONAL EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 

18-20 February 2022/Antalya – Turkey 

Full Text Book Page 666 e u r o a s i a s u m m i t . o r g



 

Şekil 10. 30-200 MHz iyileştirme öncesi RE102 test sonuçları 

 

Şekil 11. 30-200 MHz iyileştirme sonrası RE102 test sonuçları 

MIL-STD-461’e göre RE102 teste alınan jeneratörün 200 MHz-1GHz frekans aralıklarında izin 

verilen limitleri geçmesi sebebi ile ışıma yolu ile gerçekleşen yayılımların azaltılmasına yönelik 

çalışmalar değerlendirilecektir. Yaşanan uyumsuzluk sorunları ile alakalı bilgi toplanması süreci 

çok önemli bir sekmedir. Problemin nereden ve hangi frekans seviyelerinde çıkabileceğini 

tahmin etmek çok önemlidir. Havalandırma petekleri alt bileşenlerin sıcaklık düzeylerinin 
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kontrolü için kullanılır. Bu açıklıklar ekranlama faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Birim 

içinden dışarıya ve birim dışından içeriye hava akışını sağlayacak kanallar için EMC önlemleri 

alınmadığı tespit edilmiştir. Dizel motor hava emiş kısmından gelen gürültülerin havalandırma 

peteği kullanarak giderilmesi planlanmış ve etkin sonuçlar alınmıştır. Havalandırma peteği 

eklenmiş emiş kanalına ait örnek Resim 5.’ de paylaşılmıştır. 

 

Resim 5. EMC uyumlu havalandırma peteği eklenmesi 

Yapılan bu işlemler neticesinde MIL-STD-461’e göre teste alınan jeneratörün iyileştirme öncesi 

ve sonrasına ait dikey ve yatay test sonuçları Şekil 12 ve Şekil 13’ de paylaşılmıştır.  
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Şekil 12. 200 MHz-1 GHz iyileştirme öncesi RE102 test sonuçları 

 

 

Şekil 13. 200 MHz-1 GHz iyileştirme sonrası RE102 test sonuçları 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Askeri sistemlerde elektromanyetik uyumluluk kavramı; birim tasarımından kullanım sahasına 

kadar her aşamada önem arz etmektedir.  Birim tasarlanırken alınacak önlemler girişimleri daha 

ucuz ve pratik bir şekilde çözebilir. Seçilecek alt malzemelerin frekans seviyelerine uygun 

şekilde ekranlama performansları ve kabiliyetleri değerlendirilmelidir.   Askeri sistemlerde 
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elektronik harp veya radar alt sistemleri girişimlerden etkilenebilir. Örnek olarak jeneratör ile 

beslenen bir radar alt sisteminin jeneratör ile elektromanyetik uyumlu çalışması beklenmektedir.   

Çalışmamızda içerisinde yayın yapan bir anten bulunan bir kutu ve üretilen 2 farklı kapak yapısı 

ile cam filminin ekranlamaya olan etkisi MIL-STD-461’ ye göre incelenmiştir. Diğer bir çalışma 

ise jeneratörün MIL-STD-461’de belirtilen RE102 testlerine olan uyumsuzlukları kapsamında; 

topraklama, iletken kullanarak kablo geçişleri, EMC uyumlu conta ve havalandırma peteklerinin 

ekranlama sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.  
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