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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video 

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

Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 
♦ Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
♦ Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
♦ Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası 

gönderilecektir. 
♦ Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 
♦ Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

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

Name” and solidify the session. 
 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 

 
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 
♦ Make sure your computer has a microphone and is working. 
♦ You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
♦ Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 
♦ Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

 
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL number: 

exp. Hall-1, Seda BEYAZ 
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Session-1, Hall-1 

07.06.2021 
Moderator: Assist. Prof. Dr. Ömer Kays ÜNAL 
Meeting ID: 875 7475 4648 / Passcode: 105206 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:30  
Title Author(s) Affiliation  

MEAN PLATELET VOLUME IN PATIENTS 
WITH PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM 

DUE TO SOLITARY ADENOMA 

Assist. Prof. Dr. Işılay KALAN SARI 

Department of Endocrinology and 
Metabolic Disorders, University of Health 
Sciences, Antalya Training and Research 

Hospital, Antalya, Turkey 

Dr. Serkan CEYLAN 
Department of General Surgery, University 

of Health Sciences, Antalya Training and 
Research Hospital, Antalya, Turkey 

Q FEVER AND BIOTERRORISM 
Assoc. Prof. Dr. Ahu PAKDEMİRLİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp 

Fakültesi, Fizyoloji ABD, Ankara, Türkiye 

Assoc. Prof. Dr. Dilek DÜLGER Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Mikrobiyoloji ABD, Karabük, Türkiye 

THE RELATIONSHIP BETWEEN HAND-EYE 
DOMINANCE, DEPRESSION &MIGRAINE 

FREQUENCY 

Dr. Ayna Sariyeva Ismayilov Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi, Göz 
Hastalıkları polikliniği, SİNOP 

Dr. Hatice Limoncu İnegöl Devlet Hastanesi, Nöroloji 
polikliniği, BURSA 

SCREEN TIME, INSOMNIA SEVERITY 
INDEX, SLEEP QUALITY AND SPEND TIME 
OUTDOORS IN CHILDREN WITH DRY EYE 

Dr. Ayna Sariyeva Ismayilov Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi, Göz 
Hastalıkları polikliniği, SİNOP 

Dr. Özge Aydın Güçlü Uludağ Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları 
ABD, BURSA 

SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH LOW 
VISION 

Dr. Aynura Sariyeva Aydamirov 
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, 
Sarıçam, Adana 

Dr. Gülnura Ganbarova 
Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi, 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sarıçam, 
Adana 

MEDIAL PLATING VERSUS NEWLY 
DESIGNED INTRAMEDULLARY NAIL WITH 

DISTAL INTERLOCKING SYSTEM FOR 
DISTAL TIBIA FRACTURES - A 

BIOMECHANICAL STUDY WITH FINITE 
ELEMENT ANALYSIS 

Assist. Prof. Dr. Ömer Kays ÜNAL 
Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 
Maltepe, İstanbul 

Assist. Prof. Dr. Mirza Zafer 
DAĞTAŞ 

Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 

Maltepe, İstanbul 

Assist. Dr. Turan NAJAFOV 
Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 
Maltepe, İstanbul 

Assoc. Prof. Dr. Cihan DEMİR 
"Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine 

Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 
Beşiktaş, İstanbul" 

Prof. Dr. Fuat AKPINAR 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji 

Anabilim Dalı, Kadıköy, İstanbul 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
DEGREE AND DURATION OF VISION LOSS 

AND DEPRESSION AND ANXIETY 

Dr. Güler ÇELİKEL Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Psikiyatri Kliniği, Yeşilyurt, Malatya 

Dr. Ayna SARIYEVA ISMAYİLOV Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi, Göz 
Kliniği, Boyabat, Sinop 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 
SURGERY APPLIED IN PATIENTS WITH 

VOCAL CORD TUMOR ON VOICE CHANGE 

İrem BİGAT 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümü, Söğütözü, Ankara 

Salih CELEPLİ 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümü, Söğütözü, Ankara 

Prof. Dr. Osman EROĞUL 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümü, Söğütözü, Ankara 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session-1, Hall-2 

07.06.2021 
Moderator: Assist. Prof. Dr. Mehmet CANİKLİOĞLU 

Meeting ID: 875 7475 4648 / Passcode: 105206 
Ankara Local Time: 10:00 – 12:30  

 
Title Author(s) Affiliation  

THE IMPORTANCE OF EMULSION-TYPE 
FORMULATIONS IN INCREASING THE 

BIOAVAILABILITY OF NUTRACEUTICALS 

Sevtap KAMÇI 
University of Health Sciences Turkey, 

Hamidiye Faculty of Medicine, Istanbul, 
Turkey 

Assist. Prof. Dr. İmren 
ESENTÜRK 

University of Health Sciences Turkey, 
Hamidiye Faculty of Pharmacy, Department of 
Pharmaceutical Technology, Istanbul, Turkey 

INVESTIGATION OF AUTISM SPECTRUM 
DISORDER CASES IN NIĞDE PROVINCE 

Hemşire Betül TÜRKER Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Ali GÜNEŞ Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey 

Prof. Dr. Ayla ÜNSAL Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey 

REVIEW OF NEONATAL SCREENING 
PROGRAM RESULTS IN KIRŞEHİR 

BETWEEN 2015-2020 

Rabia BAYRAK Kirşehir Training and Research Hospital, 
Kirsehir, Turkey 

Prof. Dr. Ayla ÜNSAL Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Erdal ÜNLÜ Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey 

RETROSPECTIVE INVESTIGATION OF 
ANEMIA IN CHILDREN BETWEEN 6 

MONTHS-18 YEARS 

Çiğdem SAPMAZ Kirşehir Training and Research Hospital, 
Kirsehir, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Erdal ÜNLÜ Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey 

Prof. Dr. Ayla ÜNSAL Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey 
Assist. Prof. Dr. Ramazan 

DULKADİR Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey 

EFFECT OF STRENGTHENING EXERCISES 
ON SHOULDER POSITION SENSE IN TYPE 2 

DIABETIC PATIENTS 
 

Fzt. Seda Kutlu Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Deniz Kocamaz Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey 

CHILURIA AS A RARE SITUATION: CASE 
REPORT 

 

Dr. Muharrem ÖZKAYA Sinop Atatürk State Hospital, Sinop, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Mehmet 
CANİKLİOĞLU Yozgat Bozok University, Yozgat, Turkey 

THE IMPACT OF INTERNET ON CHILD 
PORNOGRAPHY Tahira Garabeyli 

Doctorate of the Academy of Public 
Administration under the President of the 

Republic of Azerbaijan 
Graduate of the University of Cologne and 

scholarship-holder of DAAD 
Graduate of Berlin Humboldt University and 

scholarship-holder of Berlin Parliament 
Scholarship 

Head of the Department of Law, Human 
Resources and Documentation of the Seaside 

Boulevard Administration 

CASE REPORT: SURGICAL REPAIRED 
PATIENTS WHOM HAVE GRADE 4 RENAL 

LASERATION 

Dr. Mehmet Şakir TAŞPINAR Yozgat Bozok University, Yozgat 

Assist. Prof. Dr. Volkan SELMİ Yozgat Bozok University, Yozgat 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session-1, Hall-3 

07.06.2021 
Moderator: Assist. Prof. K. R. Padma 

Meeting ID: 875 7475 4648 / Passcode: 105206 
Ankara Local Time: 10:00 – 12:30  

 
Title Author(s) Affiliation  

CARDIOVASCULAR DAMAGE IN DIABETES 
MELLITUS 

Luminita OLEİNİC 
State Medical and Pharmaceutical University 
«Nicolae Testemitanu», Chisinau, Republic of 

Moldova. 

Dr. Oxana SARBU 
Department of Internal Medicine Semiology, State 
Medical and Pharmaceutical University «Nicolae 

Testemitanu», Chisinau, Republic of Moldova 

HEART FAILURE IN CHRONIC KIDNEY 
DISEASE 

Caldari Pavel 
Department of Internal Medicine, University of 

Medicine and Pharmacy ”N. Testemițanu”, 
Chișinău, Republic of Moldova 

Dr. Oxana SARBU 
Department of Internal Medicine Semiology, State 
Medical and Pharmaceutical University «Nicolae 

Testemitanu», Chisinau, Republic of Moldova 

ANALYSIS OF ANTIBIOTICOGRAM OF THE 
RESCUE DEPARTMENT OF INTENSIVE 

THERAPY AND PULMONOLOGY 

Mukhitova D.T. 

Kazakh National Medical University, Republic of 
Kazakhstan 

Temirgalieva E.M. 
Temirgalieva A.M. 

Sembieva I.Y. 
Seytkazy N.T. 

Almaganbetova A.A. 
Sagynayeva Zh.T. 

Tezekbai S.Zh. 

MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND 
TREATMENT IN IRRITABLE BOWEL 

SYNDROME 

Mutruc Victoria 
State Medical and Pharmaceutical University 
«Nicolae Testemitanu», Chisinau, Republic of 

Moldova 

Dr. Oxana SARBU 
Department of Internal Medicine Semiology, State 
Medical and Pharmaceutical University «Nicolae 

Testemitanu», Chisinau, Republic of Moldova 
COMPARISON OF PHYSICAL ACTIVITY 

LEVELS AND EATING BEHAVIORS DURING 
THE PANDEMIC PERIOD OF CHILDREN 

WITH SPECIAL NEEDS AND TYPICAL 
DEVELOPING CHILDREN: A 

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE 
STUDY 

Assist. Prof. Dr. Zehra 
Güçhan Topcu 

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 

Gazimağusa, Kıbrıs 

Uzm. Dyt. Gülşen Özduran 
Near East University, Faculty of Health Sciences, 
Department of Nutrition and Dietetics, Nicosia, 

Cyprus 

INVESTIGATION OF ANTI-
INFLAMMATORY AND ANTIOXIDANT 

ACTIVITIES OF ARUM DIOSCORIDIS AND 
ITS GEL FORMULATION 

Assist. Prof. Dr. Fatih 
UÇKAYA 

Alanya Alaaddin Keykubat University, Alanya, 
Antalya, Turkey 

Ecz. Osman Muhsin 
OKUDAN 

Okudan Eczanesi, Yıldız Mah. 220. Cad. 27/B, 
Muratpasa, Antalya, Turkey 

Lect. Meryem UÇKAYA Alanya Alaaddin Keykubat University, Alanya, 
Antalya, Turkey 

Lect. Eray Metin GÜLER Bezmialem Vakıf University, Fatih, İstanbul, 
Turkey 

Assist. Prof. Dr. Ece SEVGİ Bezmialem Vakıf University, Fatih, İstanbul, 
Turkey 

Prof. Dr. Abdürrahim 
KOÇYİĞİT 

Bezmialem Vakıf University, Fatih, İstanbul, 
Turkey 

Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU Bezmialem Vakıf University, Fatih, İstanbul, 
Turkey 

MANAGEMENT OF GLOBAL CRISIS 
DURING PANDEMIC WITH BALANCING 

WORK-LIFE BY ONLINE MODE 
Assist. Prof. K. R. Padma 

Department of Biotechnology, Sri Padmavati 
Mahila Visva Vidyalayam (Women's) University, 

Tirupati, AP. 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session-1, Hall-4 

07.06.2021 
Moderator: Assist. Prof. Dr. Tayyip ÖZCAN 

Meeting ID: 875 7475 4648 / Passcode: 105206 
Ankara Local Time: 10:00 – 12:30  

 
Title Author(s) Affiliation  

THE IMPACT OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE IN EDUCATION DURING 

COVID-19 PANDEMIC 

Mohammed Lawal Toro Nigeria Police Academy, Wudil, Kano, 
Nigeria 

Nuradeen Ado Mohammed Nigeria Police Academy, Wudil, Kano, 
Nigeria 

Mohammed Aminu Garba Nigeria Police Academy, Wudil, Kano, 
Nigeria 

NANOTECHNOLOGY DEVELOPMENT IN 
TURKEY: A SCIENTOMETRIC APPROACH Assist. Prof. Dr. Hamid Derviş Kastamonu University, Kastamonu, Turkey 

ANOMALY DETECTION FOR BABIES USING 
DEEP FEATURES Assist. Prof. Dr. Tayyip ÖZCAN Erciyes University, Kayseri, Turkey 

BRAIN MRI ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORK CLASSIFICATION WITH 

DIFFERENTIAL PRIVACY 

Şükriye AKKAYA Gazi University, Ankara, Turkey 

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi University, Ankara, Turkey 
GPS OBSERVATIONS OF IONOPSHERIC 

FLUCTUATIONS OVER MERSİN DURING 
GEOMAGNETIC STORM OF SEPTEMBER 

2017 

Assoc. Prof. Dr.Erdinç TİMOÇİN Mersin University, Mersin, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Hüseyin TEMUÇİN Gazi University, Ankara, Turkey 

DIFFICULTIES IN PROBABILISTIC 
THINKING IN THE CONTEXT OF RISK 

Carla Maria Lopes da Silva Afonso 
dos Santos (PhD) 

Polytechnic Institute of Beja, Portugal 
CMA- Center for Mathematics and 

Applications, FCT, New University of 
Lisbon, Portugal 

Cristina Paula da Silva Dias (PhD) 

Polytechnic Institute of Portalegre, Portugal 
CMA- Center for Mathematics and 

Applications, FCT, New University of 
Lisbon, Portugal 

INVESTIGATION of OPTICAL 
CHARACTERISTICS of Ce DOPED CaB4O7 

COMPOUND 
Dr. Sera İFLAZOĞLU 

Middle East Technical University, Faculty 
of Arts and Sciences, Department of 

Physics, Çankaya, Ankara 
EVALUATION OF SURFACE 

ELECTROMYOGRAPHY SIGNALS BY USING 
NONLINEAR METHODS TO DETECT THE 

NEUROPROTECTIVE EFFECT OF 
CITICOLINE IN RAT SCIATIC NERVE 

CRUSH INJURY 

Dr. Şerife Gökçe ÇALIŞKAN Aydın Adnan Menderes University, Aydın, 
Turkey 

Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN Aydın Adnan Menderes University, Aydın, 
Turkey 

DETERMINING THE EFFECTS OF LASER 
TEXTURING ON THE LIFE OF LATHE 

CUTTER TOOLS 

Oğuzcan Güzelipek Totomak Makine ve Yedek Parça San. Tic. 
A.Ş. Çiğli, İzmir 

Uğurcan Özcan Totomak Makine ve Yedek Parça San. Tic. 
A.Ş. Çiğli, İzmir 

Tolga Palanduz Totomak Makine ve Yedek Parça San. Tic. 
A.Ş. Çiğli, İzmir 

Tuğrul Soyusinmez Totomak Makine ve Yedek Parça San. Tic. 
A.Ş. Çiğli, İzmir 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session-1, Hall-5 

07.06.2021 
Moderator: Assist. Prof. Dr. Mustafa ILDIRAR 
Meeting ID: 875 7475 4648 / Passcode: 105206 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:30  
 

Title Author(s) Affiliation  

ENDÜSRTİ 4.0 VE İŞGÜCÜ PİYASASI: 
SEÇİLMİŞ BAZI OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE 

BİR ANALİZ 
Assist. Prof. Dr. Mustafa ILDIRAR Çukurova University, Adana, Turkey 

THE INFLUENCE OF THE MUSTAFA 
KEMAL ATATURK REFORMS ON THE 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF ART 
AND CULTURE IN TURKEY IN THE EARLY 

TWENTIETH CENTURY 

İskəndərov Anar Hüseyn Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, 
Dizayn kafedrası, Bakı 

ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL 
CHARACTERISTICS OF LOCATIONS OF 

ZAGATALA DISTRICT 
İlahə Süleyman qızı Fərzəlizadə Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan 

ANALYSIS OF AGENT-BASED FINANCIAL 
MODELING AND MACHINE LEARNING 

METHODS 

Şükrü Can DEMİRTAŞ Yıldız Teknik University, İstanbul, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Senem ÇAKMAK 
ŞAHİN Yıldız Teknik University, İstanbul, Turkey 

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON 
POVERTY: EVIDENCE FROM THE 

ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION COUNTRIES 

M. Abdurrahman MEHRABI 
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty 
of Political Sciences, Department of Public 

Finance, Çubuk, Ankara 

Assist. Prof. Dr. Abdullah TİRGİL 
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty 
of Political Sciences, Department of Public 

Finance, Çubuk, Ankara 
ORIGIN AND INSTITUTIONALIZATION OF 
JURY PRACTICE IN THE JUDICIAL SYSTEM 

IN MEDIEVAL ENGLAND 
Dr. Halil YAVAŞ Hitit University, Turkey 
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ABSTARCT 

Nanotechnology is one of the research priorities worldwide. Alike other countries starting early 

in 2000, nanotechnology has been recognized as one of Turkey’s strategic research fields 

included in its vision project 2023. Since 2011, research on nanotechnology and nanoscience 

has accelerated further.  In this paper, we further explore the network structure of papers 

between 2011 and 2020 and address the following questions Does the linkage among countries 

represent knowledge diffusion globally? Does an increase in collaborative works at the 

international level directly affect rapid growth on citation impact? Does the co-authorship 

exhibit an epistemic network model in a dispersed geographically worldwide? To answer the 

above questions, we downloaded the bibliographic records of TR-addressed papers on 

nanotechnology published between 2011 and 2020 from the Web of Science of Clarivate 

Analytics. We measured the size, cohesiveness, clustering coefficient, and centrality of the 

network. To delineate the nano-related terms further, we used a smaller lexical query to retrieve 

19,735 nano-related terms. Our results show that Turkey currently collaborates with 

nanotechnology researchers from more than 80 different countries globally.  TR-addressed 

scholarly publications on nanotechnology were published in more than 100 journals, which 

indicates an unprecedented growth in the variety of journals at each sub-discipline in 

nanotechnology. For example, a core set of journals within medical fields indicates the 

importance of nanotechnology in the health research area. A longitudinal analysis of 

nanotechnology literature yields application development in chitosan, graphene, 

nanocomposites. Moreover, companies are making use of nanotechnology in agricultural 

products, the food industry, and medicine. Policymakers could use the findings of this research 

to allocate proper funds for research and development in nanotechnology in years to come. 

Keywords: Bibliometrics, Nanotechnology, Network Analysis 

ÖZET 

Nanoteknoloji, dünya çapında araştırma önceliklerinden biridir. 2000 yılının başlarında 

başlayan diğer ülkeler gibi, nanoteknoloji, Türkiye’nin 2023 vizyon projesinde yer alan stratejik 

araştırma alanlarından biri olarak kabul edildi. 2011 yılından bu yana nanoteknoloji ve 

nanobilim üzerine araştırmalar daha da hızlandı. Bu yazıda, 2011 ve 2020 arasındaki 

makalelerin ağ yapısını daha detaylı inceliyoruz ve aşağıdaki soruları ele alıyoruz Ülkeler 

arasındaki bağlantı, küresel olarak bilgi yayılımını temsil ediyor mu? Uluslararası düzeyde 

işbirlikçi çalışmalardaki artış, atıf etkisindeki hızlı büyümeyi doğrudan etkiler mi? Ortak 

yazarlık, coğrafi olarak dünya çapında dağınık bir şekilde epistemik bir ağ modeli sergiliyor 

mu? Yukarıdaki soruları yanıtlamak için, 2011 ve 2020 yılları arasında Clarivate Analytics'in 

Web of Science'tan nanoteknoloji üzerine yayınlanan TR adresli makalelerin bibliyografik 

kayıtlarını indirdik. Ağın boyutunu, uyumluluğunu, kümelenme katsayısını ve merkeziyetini 

ölçtük. Nano ile ilgili terimleri daha ayrıntılı olarak açıklamak için, 19.735 nano ile ilgili terimi 

almak için daha küçük bir sözcüksel sorgu kullandık. Sonuçlarımız, Türkiye'nin şu anda küresel 

olarak 80'den fazla farklı ülkeden nanoteknoloji araştırmacıları ile işbirliği yaptığını gösteriyor. 
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Nanoteknoloji üzerine TR adresli bilimsel yayınlar 100'den fazla dergide yayınlandı, bu da 

nanoteknolojinin her alt disiplinde dergi çeşitliliğinde eşi görülmemiş bir artış olduğunu 

gösteriyor. Örneğin, tıp alanlarındaki bir dizi çekirdek dergi, nanoteknolojinin sağlık 

araştırmaları alanındaki önemini göstermektedir. Nanoteknoloji literatürünün uzunlamasına 

analizi, kitosan, grafen ve nanokompozitlerde uygulama geliştirme sağlar. Ayrıca şirketler 

tarımsal ürünlerde, gıda endüstrisinde ve ilaçta nanoteknolojiden yararlanmaktadır. Politika 

yapıcılar, önümüzdeki yıllarda nanoteknolojide araştırma ve geliştirme için uygun fonları tahsis 

etmek için bu araştırmanın bulgularını kullanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyometri, Nanoteknoloji, Ağ Analizi 

INTRODUCTION 

Almost 9 percent of publications indexed in the Web of Science are nanotechnology-related 

articles. Regarding the quality of publications, 5-year average citation for an item has indicated 

that articles are highly cited or medium-cited (StatNano,2020). Although the excessive number 

of articles means getting a higher citation impact for the source, Web of Science has integrated 

a new bottom-up approach in its journal citation reports. A country's publication proportionally 

correlates with its citation impact, eventually. In other words, conventionally, well-funded 

research economic produce more research output, while weak-funded economies have less 

research output. The new approach overcomes this disparity.     

Scientists exchange data and share specific equipment, which drives them to collaborate locally 

or internationally. The abundance of scientific articles describes and maps scientific 

collaboration by applying network structure, well narrated and formulated by information 

scientists (Wagner 2005; Wagner et al. 2017). Li et al. (2018) studied the network structure of 

the affiliation networks in Material Science in China. Gazni et al. (2012) mapped the scientific 

collaboration within authors, institutions, and countries worldwide. Yu et .al (2010) analyzed 

nanotechnology by utilizing the citation between nanotechnology and non-nano-related 

subjects. Authors found that the speed of knowledge diffusion from nanotechnology-related 

topics to non-related nanotechnology subjects is faster than that from non-related technology to 

nano-related technology. An open-source publication advocate claimed that scientific 

publications funded by governmental agencies should be accessible online. One of the 

advantages of an open-source publication is its impact on the citation (Piwowar et al. 2018).   

Antelman (2004) investigated four disciplines: 

 Philosophy 

 Political science 

 Electrical and electronic engineering 

 Mathematics  

at the early adaptation of open access policy in Web of Science Open- access articles received 

a higher impact in terms of citation.    

In the earlier study, we mapped and analyzed nanotechnology knowledge diffusion in Turkey 

using the social network and bibliometric methods between 2000 and 2011 (Darvish & Tonta 

2016). We found out that the authors' collaboration pattern adheres to Lotka's law (Newman, 

2001). Our findings adhere to nanotechnology as a consolidative scientific field that drives 

knowledge from different areas, mainly Physics, Chemistry (Porter& Youtie 2009; Pawar 

2016). By conceptualizing scientific collaboration as a network structure, nodes and their 

connection at the micro and macro level, in terms of statistical network property, transcends the 
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scientific affiliations in Turkey's nanotechnology research. Keep this in mind; we address the 

following research questions: Does the linkage among countries represent knowledge diffusion 

globally? Does an increase in collaborative works at the international level directly affect rapid 

growth on citation impact? Do weak ties in the co-authorship exhibit an epistemic network 

model in a dispersed geographically worldwide? In the next section, we explain methods and 

data for the research process.  

DATA AND METHODS 

To extract and delineate nanotechnology articles with higher precision (Stopar et al. 2016) from 

Web of Science (WoS), we applied an abridge lexical (see Appendix 1) query (Maghrabi et al. 

2011). A total of 19,735 records, type article, with their metadata retrieved between 2011 and 

2020 from WoS having a TR-address. Then, the total records were divided into two sub-periods: 

2011-2015, and 2016-2020, to monitor the growth of scientific publications in the realm of 

nanotechnology. WoS indexes Gold, Green and Bronze open access articles which are freely 

available from a repository. Therefore, we filtered and analysed the open access articles from 

the total recodes to measure their impact as citation. Gephi (Bastian et al. 2009) and Pajek 

(Batagelj & Mrvar, 1998) are used to calculate the network centralities. VOSviewer (Van Eck 

& Waltman 2010) is used to make panoramic maps of the network structure. Bibliometrix (Aria 

and Cuccurullo 2017) is utilized to get well-organized descriptive of the bibliographic data from 

WoS. Bibexcel was used to make co-occurrence frequency matrix from bibliographic data 

extracted from WoS (Persson et al. 2009). In the next section, we portraits the results 

graphically and descriptively.   

FINDINGS 

Following is a data extracted from WoS database published in high-impact journals. A total of 

19,735 articles were extracted from WoS between 2011 and 2020 divided, into two equal sub-

period. Description analysis is shown in Table 1. The number of records, the number of authors, 

the total number of authors, authors of single-authored articles, authors of multi-authored 

articles, authors per item, and annual percentage growth rate have increased in the second sub-

period. However, the average citations per document and co-author per docs decreased slightly. 

Table 1.Main Information about Data on 

Descriptive Analysis 

Period 2011-2015 2016-2020 

Documents 6514 10642 

Ave citations per docs 23.16 8.479 

Authors 10915 16862 

Authors of single-authored docs 272 621 

Authors of multi-authored docs 10643 16241 

Single-authored docs 387 438 

Authors per docs 1.68 1.58 

Co-Authors per docs 4.16 3.99 

Annual percentage growth rate 19.25% 48.82% 
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Research questions have been answered as follows: 

Does an increase in collaborative works at the international level directly affect rapid growth 

on citation impact? 

 

Table 2. Main Information published in open access repository 

Descriptive Analysis 

Period 
Open Source 

2011-2015 

Open Source 

2016-2020 

Documents 1132 2573 

Ave citations per docs 26.96 9.57 

Authors 3225 9021 

Authors of single-authored docs 35 138 

Authors of multi-authored docs 3190 8883 

Single-authored docs 35 152 

Authors per docs 2.85 3.51 

Co-Authors per docs 4.91 3.82 

Annual percentage growth rate 35.37% 27.07% 

Table 2. above shows the descriptive data published in each sub-period. Although average 

citations per document reduced slightly, the top ten articles published in the open-access 

repository received the highest citations.   

Top manuscripts per citations 

ATACA C, 2012, published in the "J PHYS CHEM C" with the DOI number of 

0.1021/jp212558p, has received 819 citations. KARAIPEKLI A, 2017, published in the 

following journal "ENERG CONVERS MANAGE published," having the DOI number in 

0.1016/j.enconman.2016.12.053 rewarded with 229 citation impact. Former is published in 

2011-2015 sub-period later is in 2016-2020 sub-period. 

Does the linkage among countries represent knowledge diffusion globally? 
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Figure 1. Country co-occurrence: 2011-2015(top figure), 2016-2020(bottom figure)  

VOSviewer found 79 countries with a threshold of a minimum of 5 documents for each country 

for the first 2011-2015 sub-period. A total of 10 clusters makes up the network structure of 

nation-to-nation collaboration, Turkey as a central node. However, the number of countries 

decreased from 110 to 91 with the same criteria for 2016-20120.  Table 3. shows the statistical 

properties of the co-authorship network for 2011-2015. 

 

Table 3. Network degree centralities in 2011-2015  

 
2011-2015 2016-2020 

Ave. degree 

centrality  

6.13 30.21 

Betweenness 0.547 0.300 

Closeness  0.929 0.808 

Clustering 

Coefficient  

0.728 0.821 

Density 0.141 0.283 

Does the co-authorship exhibit an epistemic network model in a dispersed geographically 

worldwide? 
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Figure 2. co-author network of scientists:2011-2015 (top figure), 2016-2020(bottom figure) 

VOSviewer mapped 36 clusters out of 10386 authors, 1081 of which meet the thresholds, 

default thresholds intact, finally, out of 1081 nodes, 787 are connected in the network were 

drawn for 2011-2015. Similarly, for the 2016-2020 period, VOSviewer mapped 41 clusters out 

of 20239 authors, 1719 of authors meet the thresholds, only 816 with total strength link will be 

mapped. Table 4. shows the statistical properties of the co-authorship network for 2016-2019. 

Table 4. Network degree centralities in 2016-2020 

2011-2015 2016-2020 

Ave. degree 

centrality  

7.88 60.35 

Betweenness 0.037 0.247 

Closeness  0.304 0.458 

Clustering 

Coefficient  

0.847 0.841 

Density 0.003 0.003 
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DISCUSSION  

Nanotechnology is a fast growing scientific field, and mentioned earlier, it is one of the main 

research priority in Turkey. According to StatNano (2020) indicator, companies are making use 

of nanotechnology in agricultural products, food industry and medicine.  

 

Appendix A 

nano* not nano2 not nano3 not nanog not nanosecond* not nanomol* not nanogram* not 

nanoplankton* or "atom* scale" or "atomic layer deposition*" or "giant magnetoresist*" or 

graphen* or dendrimer* or fulleren* or "c-60" or "langmuir blodgett*" or mesopor* or 

"molecul* assembl*" or "molecul* wire*" or "porous silicon*" or "quantum dot*" or "quantum 

well*" or "quantum comput*" or "quantum wire*" or qubit* or "self assembl*" or 

supramolecul* or supermolecul* or "ultrathin film*" or "ultra thin film*" 
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УДК 796 

БІЛІМГЕРЛЕРДІҢ БЕЛСЕНДІ ҚОЗҒАЛЫС ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

НЕГІЗДЕРІ 

Назаров Акылбек Амирович магистр-оқытушы 
«Түркістан Ахмет Ясауи» кәсіби колледжі 

«ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У 

СТУДЕНТОВ.» 

Назаров Акылбек Амирович мастер - педагог. 

BASICS OF FORMATION OF ACTIVE MOVEMENT SKILLS OF STUDENTS 

Nazarov Akylbek Amirovich master - teacher. 

Адамзат баласы ұзақ жылдар бойы өзінің денесін сауықтыру үшін жәнс ғұмырын ұзарту 

үшін, көптеген тәсілдерді пайдаланды. Денені шынықтыру үшін, өте күшті бальзамды 

пайдаланды, жастық шақты қайтаратын элексирді де ішті, скипидар қосылған және 

сүттен жасалған ванналарға да түсті. Новокаиндш да денесіне ине (шприц) арқылы 

жіберді, дененің сыртында (теріде) пайда болатын электр зарядтарын кетіру үшін суға 

түсіп шомылған, магниттік даланы да пайдаланған. Мұның бәрін қазіргі заманның 

адамдары да пайдаланып келсді. Бірақ адамдардың денсаулықтары жақсарып, ғұмыры 

ұзарып кеткені байқалмады. Адамдардың денсаулығын жақсартып, ғұмырын ұзартатын 

бір ғана фактор бар. Ол белсенді түрде жүргізілген физикалық жаттығулар. Физикалық 

жаттығулар мен ешқандай дәрі-дәрмектсрді салыстыруға болмайды. Дәрі-дәрмектерді 

ішудін, қажеті болмай қалады. Белсенді түрде қимыл жасаған адамдардың денсаулығы 

артып, ғұмыры ұзара түсетіні ғылыми тұрғыдан да -және практика жүзіндс де 

дәлелденді. 

Дене жаттығуларының есерінен бұлшық еттерде едәуір өзгерістер болады. Еғер де 

бұлшық еттер ұзақ уақыт қимылсыз күйде тұратын болса, онда олар әлсіздене бастайды, 

балбырайды, көлемі кішірейе түседі. Дене жаттығулары, олардың көлемін ұлғайтады, 

нығаюын ыңғайлайды, Сондай-ақ, бұлшык еттерждің өсуі, олардың талшықтар санының 

көбеюінен, ұзаруынан емес, жуандауы әсерінен өзгереді. Бұлшық еттердің созылуы арта 

түседі. Тонусы күшейеді. Қан айналымы және бұлшық еттердің микро-және макро 

элементтермен қоректенуі күшейе түседі. Денсаулық күшейіп, ғұмыр сүру артады. 

Мұның бәрі өмір тәжірибелерінен алынған қағида. 

Дсне жаттығуларымсн айналысқан шақта, көптеген қан жүретін түтікшелер 

(капиллярлар) кеңейіп, қан жақсы айналым жасайды. Каппиллярдың саны мен сапасы 

артады.  

Дене мәдениеті үдерісінде білім алушылардың қозғалыс біліктілігі дағдыларына 

оқытып, үйрету үдерісіндегі қызметі оқу-танымдық сипатта жүргізіледі. Сондықтан, 

дене мәдениеті бойынша білім беру тиімділігі тұтастай алғанда қазіргі заманғы оқыту 

теориясы мен концепциясы (шартты-рефекторлық, әрекеттер мен ұғымдарды сатылап 

қалыптастыру, алгоритмдік ұйғарым, проблемалық әрекетшілдік, бағдарламалық оқыту 

және т.б.) негізінде жатқан физиологиялық, психологиялық, педагогикалық және 

құрылымдық заңдылықтарға сәйкес оқу үдерісін педагогтардың (оқытушылар мен 

жаттықтырушылар) кәсіби шеберлікпен ұйымдастыру қабілетіне байланысты болады. 

Білім беру теориясы немесе концепциясы  деген ұғым оқу үдерісінің мәнін, мазмұнын, 

әдістемесін және ұйымдастырылуын түсіндіру пікірлерінің (ұстанымдар) немесе 
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зерделеніп қорытылған жүйелер жиынтығы ретінде, сонымен бірге оның іске асырылуы 

барысында педагогтар мен білім алушылар арасындағы өзара қарым-қатынас қызметінің 

ерекшеліктеріне байланыстылығымен түсіндіріледі. 

Қозғалыс біліктілігі мен дағдыларын меңгеру келесі әдістемелік жүйелілікпен іске 

асырылады. 

1.Шұғылданушыларда дұрыс оқу мотивациясын қалыптастыру. Мотивация ұғымы жеке

тұлғаның іс-әрекеті мазмұнын, бағытын және сипатын, сол сияқты мінез-құлқын 

анықтайтын орнықты дәлелдер, таланттар, сезімдер жиынтығы ретінде түсіндіріледі. 

Жетістіктер мотивациясы адамның жүйке жүйесінде қалыптасқан, «табыстылыққа 

құмарлық» (аңсау, көксеу) – белсенділік – мақсат - «табысқа жету» мотиві формуласы 

бойынша ықпал ететін жетістіктер механизмі болып саналады. 

Педагог өз оқушыларын оқытып, үйретуді бастар алдында, орындалатын жаңа қозғалыс 

әрекетін (әдісін) меңгеру үшін олардың саналы, байыптылықпен ойластырылған 

қатынасқа сезімін оятуы қажет. Білім алушыларды қимылдық-қозғалыс әрекетінің 

элементтерін олардың ерекше ықыласынсыз жаттығу әдістерін оқытып, үйретуде әр 

түрлі бейнедегі қателіктерге ұрындырады. Қозғалыс әрекетінің мәні туралы білім 

алушыларға жүйелі беру. Жаттығу әдістерін дұрыс орындау жетістігіне байланысты 

болатын, мақсаты осы әрекеттің қандайда бір элементтерінің орындалуын көңілге тоқу 

және педагогтың көрсетіп, түсіндіруімен қатар берілетін тапсырмасы негізінде 

қалыптасады. Педагогтың көрсетіп, түсіндіруі білім алушының назарын сыртқы 

жағдайларға, яғни әдістік қозғалыс әрекетін дұрыс орындаудың, спорт қондырғылары 

мен құрал-жабдықтары және қарсыластарының іс-әрекеттері мен тәсілдеріне жарыстың 

нәтижелілігіне әсер ететінін бағамдайды. Әдістік әрекетті табысты орындау үшін назар 

аударуды талап ететін қозғалыс әрекетінің элементтері мен жағдайлардың ерекшеліктері 

М.М.Богеннің (1985ж) терминологиясы бойынша негізгі тірек нүктесі (НТН) деп 

аталады. Қозғалыс әрекеті бағдарламасын құрайтын НТН жиынтығы бағдарлық әрекет 

негізі (БӘН) болып табылады. 

Әрбір негізгі тірек нүктесі (НТН) бойынша зерттелетін қозғалыс жайлы толық құнды 

мағлұмат дайындау. Бұл мағлұматқа мыналар енуі тиіс: 

- әңгімелесу, түсіндіру, пікірлесу, салыстыру, талдау және т.б. кезінде алынатын 

білімге негізделген логикалық мағыналы бейне; 

- оқушыда бұрыннан қалыптасқан қозғалыс тәжірибесі немесе жалғастырушы 

жаттығуларды орындау кезінде пайда болатын сезіну түйсігінің негізінде жасалынатын 

қозғалыс бейнесі. 

Оқып, үйренетін қозғалыс әрекетін тұтастай меңгеру. Әрбір негізгі тірек нүктесі (НТН) 

бойынша қажетті білім мен мағлұмат қалыптасқан болса, онда тұтас қозғалыс әрекетін 

орындауға кіріседі. Қозғалыс әрекетін орындауды бірінші байқап көру әдетте бүкіл 

тірек-қозғалыс аппаратының күштенуімен артық қимылдармен баяу және бөгелумен 

орындалады. Бұлай орындау қалыпты жағдай болып саналады, өйткені оқушыға барлық 

негізгі тірек нүктелерін күшті бақылаумен ұстауы қажет, яғни қимылдық әрекетті 

орындау кезінде жоғары деңгейде назар аудару талап етіледі және сол әрекеттің 

табыстылығын анықтайды. Қозғалыс әрекетін орындауды алғашқы байқап көру кезінің 

өзінде қимылды басқаруда бағдар жасауға жәрдемдесетін, оқытып, үйрету әдістері мен 

тәсілдерін уақытында пайдалану өте маңызды. Әрекетті стандартты жағдайда орындаған 

дұрыс, өйткені кез келген өзгеріс орындау сапасын нашарлатуы мүмкін. Әрекетті 

алғашқы орындауға талаптанып көру аяқталған соң келесі талаптану қозғалыс әрекетін 
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жетілдіру бойынша міндеттерді белгілеу және оның орындалуын талдау және бағалау 

қажет. 

Қозғалыс әрекетінің орындау әдістерін тәжірибе жүзінде меңгеру үшін қозғалысты тез 

және сапалы меңгеру мақсатында жіберілген қателерді жою, қозғалыс міндеттерін 

жоғары деңгейде іске асыруға бағытталған қимылдық әрекетті бірнеше рет қайталау 

қажет. Көп реттік қайталау жолымен қалыптасқан және автоматты түрде орындауға 

дейін жетілдірілген қозғалыс әрекеті дағдылы қимылға айналады. Қозғалыс дағдысын 

қалыптастыру кезінде орталық жүйке жүйесінде жүйкелік қозу және тежелу 

үдерістерінің үш фазасы бірізді жүйелілікте ауысады. 

Бірінші фазада қозғалыстың жекелеген элементтерінің тұтас әрекетке бірігуі жүріп, 

көптеген бұлшық еттерді жұмысқа тартумен жауап беру реакциясын топтап қорытумен 

жүйке үдерістерін арттырумен (геррадация) сипатталады. Жаңа қозғалыс әрекетін 

орындауда бірінші талаптану кезінде ми қыртысында осы қозғалыс әрекетін орындауды  

қамтамасыз ететін жүйке орталығында сол сияқты жұмысқа қатыспайтын көршілес 

жүйке орталықтарында да бір мезгілде қозу үдерісі жүреді. Бұл жағдайда қарсы әсер 

етуші бұлшық ет топтары қозғалыс әрекетін еркін орындауға кедергі жасап, қиындықпен 

атқарылады. 

Екінші фаза қозу үдерісін күшейтумен, қозғалыс үйлестігін жақсартумен, артық 

қимылдарды болдырмаумен сипатталады. Қозғалыс әрекетін бірнеше рет қайталаудан 

соң ми қыртысындағы жүйке үдерісі біртіндеп қозғалыс әрекетін орындауды тікелей 

қамтамасыз ететін жүйке орталықтары шегінде жиналады, ал көршілес жүйке 

орталықтары мүлдем «өшкендей» болады. Мұнда, қозғалыс біліктілігінің 

қалыптасқандығы жайлы айтуға болады. 

Үшінші фаза қозғалыстың қалыптасуымен, үйлесімділіктің жоғары деңгеймен және 

автоматты түрде орындалуымен сипатталады. Шындығында мұнда қозғалыс біліктілігі 

дағдыларының барлық белгілері толық көрінеді. 

Қозғалыс дағдысының қалыптасуы бірқатар мына заңдарға сәйкестікпен жүреді: 

дағдыны дамытудағы жылдамдықтың өзгеру заңы, дағдының дамуындағы «бөгелу» 

заңы, дағды дамуындағы шексіздік заңы, өшу заңы, дағдыны тасымалдау заңы және т.б. 

Дағды дамуындағы жылдамдықтың өзгеру заңы. Дағды өзінің қалыптасу барысындағы 

жекелеген сәттерде әр түрлі шамада сапалы өсуімен көрінеді, бірақ біркелкілікте емес, 

біртіндеп қалыптасады. Біркелкі еместіктің екі түрі бар: 

- оқытып, үйретудің басында салыстырмалы түрде қозғалыс әрекетін тез меңгеру 

жүреді, сосын дағдының сапалы артуы баяулайды; 

- дене қозғалысы сапаларының жеткіліксіз даму деңгейінен немесе қате оқытып, 

үйрету әдістемесі салдарынан сыртқы себептерден пайда болған. 

Егер дағды дамуының тежелу себебі дұрыс анықталса, онда оны жеңу үшін уақыт (ішкі 

себеп) немесе оқытып, үйретудің әдістемелік құралдары, әдістері мен тәсілдер (сыртқы 

себеп) талап етіледі. Дағдының баяулау заңы. Ол қозғалыс әрекеті ұзақ уақыт бойы 

қайталанбаған жағдайда көрінеді. Дағдының баяулауы біртіндеп жүреді. Басында дағды 

сапалық өзгерістерге төзбейді, бірақ кейде оқушы қозғалыс әрекетін орындауда 

олқылыққа ұрындыратын, өз күшіне сенімсіздікті сезіне бастайды. Сосын қозғалыс 

әрекетін дәл орындау қабілетін жоғалтады, қимылдар арасындағы күрделі үйлесімділік 

қатынас бұзылады, яғни соңғы нәтижеде оқушы кейбір күрделі қимылдық әрекеттерді 

орындау қабілетін жоғалтады. Алайда дағды толық жойылмайды, оның негіздері 

салыстырмалы ұзақ уақыт сақталады және қайталап орындаулардан кейін тез қалпына 
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келеді. Қозғалыс дағдыларының дамуында шекара болмау заңы. Дене тәрбиесінің 

таңдаған бағытындағы шұғылданудың барлық уақыты бойында қозғалыс әрекетін 

жетілдіру іс-жүзінде жалғасады. Қозғалыс дағдысын тасымалдау заңы. Дене тәрбиесі 

мен спортта дағдының жағымды және қайшы тасымалы көрінеді. Жағымды (оңды) 

тасымал, бұл бұрын қалыптасқан дағды жаңа дағдының қалыптасу үдерісін жеңілдетіп, 

жеделдететін дағдылардың өзара тиімді әрекеттестігі болып табылады. Дағдының оңды 

тасымалдануының негізгі шарты қозғалыс әрекеті әдістерінің басты звеносындағы 

құрылымдық ұқсастығының саны болып табылады. Қайшы (жағымсыз) тасымалдау 

бұрыннан бар дағды жаңа қозғалыс дағды дағдысының пайда болуын қиындатады. Бұл 

қозғалыстың дайындық фазасындағы ұқсастық болған кезде іске асады. Қайшы 

тасымалдану орталық жүйке жүйесіндегі дифференцияланатын тежелудің жеткіліксіз 

дамуымен, ми қыртысы қабығы бойынша қозудың таралуымен байланысты жүреді. Егер 

мұғалім оқушыларға тасымалдау қажет емес негізгі тірек нүктелерін (НТН) көрсетсе, ол 

оқушылар оны саналы орындаса дағдылардың өзара қайшы әрекеттестігін елеулі шамада 

төмендетуге немесе жойып жіберуге болады. Әр түрлі бейнедегі қозғалыс әдістерін 

меңгерудің бірізді жүйелілігін анықтау кезінде қозғалыс дағдыларын тасымалдау 

заңдылықтарын қатаң ескерген абзал. 
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ÖZET 

Bebekler doğuma kadar, solunum, beslenme ve bağışıklık gibi durumlarda anneye bağımlıdır. 

Doğumdan sonra bebeklerin vücut sistemleri dış ortama adapte olacak şekilde gelişmeye başlar. 

Solunum, yetişkin insanlarda olduğu gibi bebekler için de hayati öneme sahip yaşamsal 

faaliyettir. Nefessiz kalma durumu bebeklerde kalıcı hasarlara ve hatta ölümlere sebebiyet 

vermektedir. Bebeklerin sağlığı açısından bu kadar hassas olan bu alanda araştırmacılar yoğun 

çalışmalar gerçekleştirmektedir. Normal ve anormal durumun tespit edildiği bu alan için klasik 

makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı yöntemler sınıflandırıcı olarak belirlenmektedir. 

Ön eğitimli evrişimli sinir ağı modelleri sınıflandırma, transfer öğrenme ve özellik çıkarıcı 

olarak kullanılmaktadır. Özellik çıkarıcı olarak kullanılan bu modeller aracılığı ile elde edilen 

derin özellikler çoğunlukla klasik makine öğrenmesi algoritmaları ile sınıflandırılmaktadır. 

Bu çalışmada, bebeğin nefessiz kalma durumunu ortaya çıkarabilecek ağlama, morarma ve 

kusma gibi durumları anomali olarak tespit eden bir derin öğrenme tabanlı metot önerilmiştir. 

Bu metotta, ön eğitimli derin öğrenme modelinden özellik çıkarımı ile elde edilen özellikler 

kullanılarak destek vektör makineleri algoritması ile sınıflandırma gerçekleştirilmiştir. Özellik 

çıkarma için kullanılan 4 farklı ön eğitimli modelden dolayı önerilen yöntemin 4 varyantı 

(Metot1, Metot2, Metot3 ve Metot4) oluşturulmuştur. Deneysel sonuçlara göre AlexNet 

evrişimli sinir ağı ön eğitimli modelin kullanıldığı Metot4 ile en başarılı sonuca ulaşılmış olup 

%80,54'e kadar doğruluk oranı elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bebekler İçin Anomali Tespiti, Ön Eğitimli CNN Modelleri, Özellik 

Çıkarma, Derin Özellikler, Destek Vektör Makineleri 

 

ABSTRACT 

Babies are dependent on the mother's care until birth in situations such as breathing, nutrition, 

and immunity. After birth, the body systems of babies begin to adapt to the external 

environment. Respiration is a vital activity for babies as well as for adults. Breathlessness 

causes permanent damage and even death in babies. Researchers are carrying out intensive 

studies in this area, which is so sensitive to the health of babies. Classical machine learning and 

deep learning-based methods are determined as classifiers for this area where normal and 

abnormal situations are detected. 

Pre-trained convolutional neural network models are used for classification, transfer learning, 

and feature extraction. The deep features obtained through these models, which are used as 

feature extractors, are mostly classified by classical machine learning algorithms. 

In this study, a deep learning-based method is proposed that detects conditions such as crying, 

bruising, and vomiting as anomalies that may occur as a result of the baby's breathlessness. In 

this method, the classification with decision-support machines algorithm is performed by using 

the features obtained by feature extraction from the pre-trained deep learning model. Due to 4 
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different pre-trained models used for feature extraction, 4 variants of the proposed method 

(Method1, Method2, Method3, and Method4) were generated. According to the experimental 

results, the most successful result was achieved with Method4 using the AlexNet convolutional 

neural network pre-trained model and obtained an accuracy rate of up to 80.54%. 

Keywords: Anomaly Detection for Babies, Pre-trained CNN Models, Feature Extraction, Deep 

Features, Support Vector Machines 

 

GİRİŞ 

Bebekler için doğumdan sonra bir süreliğine çoğunlukla bir yetişkine bağımlı bir hayat 

başlamaktadır. Bebekler kendi ihtiyaçlarını gideremediği gibi yaşanacak aksi durumlarda 

çözüm için yine bir başkasına bağımlıdır. Bebeklerin yaşamsal faaliyetinin gözlem altında 

tutulması hayati önem arz etmektedir. Solunum her canlının yaşamını sürdürmesi için 

gereklidir. Nefessiz kalmaya bağlı olarak bebeklerde kalıcı hasarların oluştuğu ve hatta 

ölümlerin meydana geldiği haberleri gündelik yaşamda karşımıza çıkmaktadır. Nefessiz kalan 

bebeğin yüzünde veya dudağında morarma meydana gelmektedir. Ayrıca nefessiz kalma 

durumunda bebekte ağlamaklı bir durum oluşmaktadır. Bunların yanı sıra nefessiz kalma 

durumuna sebebiyet veren nedenlerden bir tanesi yatar pozisyondaki bebeğin kusması ve 

kusmuğun nefes yollarını tıkamasıdır. Tüm bu durumlardan yola çıkarak ağlama, morarma ve 

kusma halini ifade eden anomali durumunun tespiti için bir çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın ilk aşaması olarak görsel arama motorları yardımı ile normal ve anormal durumları 

içeren yeni bir veri seti (Bebek Durumları Veri Seti) oluşturulmuştur.  Bu veri setinde 521 adet 

normal sınıfa ait, 336 adet anormal sınıfa ait imge bulunmaktadır. 

Bir derin öğrenme yöntemi olan evrişimli sinir ağları (convolutional neural networks, CNN) 

(Krizhevsky ve diğerleri, 2012) son yıllarda popülaritesi artmış, farklı problemlerin çözümünde 

kullanılan başarılı bir algoritmadır. GoogleNet, AlexNet gibi ön eğitimli CNN modelleri 

sınıflandırma, özellik çıkarma ve transfer öğrenme için sıklıkla kullanılmaktadır (Gul ve 

Ozturk, 2020; Ozcan ve Basturk, 2019; Ozcan ve Basturk, 202; Bougourzi ve diğerleri, 2020; 

Minaee ve diğerleri, 2020). Bu çalışmanın ikinci aşamasında anomali tespiti yapmak için bir 

metodoloji geliştirilmiştir. Bu metodolojide ön eğitimli CNN modellerinden GoogleNet, 

DenseNet-201, ResNet50 ve AlexNet özellik çıkarıcı olarak kullanılmıştır. Metodolojinin 

sınıflandırma bölümünde popüler bir klasik makine öğrenmesi algoritması olan ve örnek sayısı 

az olan veri setleri için sınıflandırma problemlerinde sıklıkla kullanılan destek vektör 

makineleri (support vector machines, SVM) yaklaşımı yer almaktadır. Metodolojide özellik 

çıkarıcı olarak 4 farklı ön eğitimli model kullanıldığından bu modellere bağlı olarak 4 farklı 

metot önerilmiştir. Metot1 için GoogleNet (Szegedy ve diğerleri, 2015) modelinin 'loss3-

classifier' katmanından özellik çıkarımı gerçekleştirilirken Metot2 için DenseNet-201 (Huang 

ve diğerleri, 2017) modelinin 'fc1000' katmanından özellik çıkarılmıştır. Metot3 için ResNet50 

(He ve diğerleri, 2016) modelinin 'fc1000', Metot4 için AlexNet (Krizhevsky ve diğerleri, 2012) 

modelinin 'fc6' katmanından özellikler çıkarılmıştır. 

Tüm metotlar (Metot1, Metot2, Metot3 ve Metot4) 30'ar defa koşturulmuş ve deneysel sonuçlar 

elde edilmiştir. Deneysel sonuçlara göre Metot4 yöntemi kullanıldığında %80,54 doğruluk 

oranına kadar ulaşılmış ve en iyi sonuç elde edilmiştir. 

Çalışmada öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir: 

 Bebekler için normal (uyku, doğal, gülümseme vs.) ve anormal (kusma, morarma, 

ağlama) durumları içeren bir veri seti oluşturulmuştur. 

 Verilerden özellik çıkarımı için ön eğitimli evrişimli sinir ağı modelleri kullanılmıştır. 
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 Çıkarılan derin özellikler destek vektör makineleri ile sınıflandırılmıştır. 

 AlexNet modelinin özellik çıkarıcı olarak kullanıldığı Metot4 ile en başarılı sonuç elde 

edilmiştir. 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde araştırma ve bulgulardan bahsedilmiştir. Son bölüm olan 

Sonuç Bölümü ile çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılmış ve gelecek çalışmalar 

hakkında bilgi verilmiştir. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bu bölümde, deneysel kurulum, metotlar, önerilen yöntem ve deneysel sonuçlar ayrıntılı bir 

şekilde işlenmiştir. 

Deneysel Kurulum  

Deneysel çalışma için oluşturulan veri seti ile donanımsal ve yazılımsal kurulum bu alt başlık 

altında sunulmuştur. 

Bebek Durumları Veri Seti 

Anomali tespiti uygulaması geliştirilmesi için oluşturulan veri setindeki imgeler iki ana başlıkta 

(sınıfta) toplanmıştır. Uyuyan, gülen, doğal durum sergileyen bebeklere ait imgeler normal 

isimli sınıfta toplanırken; ağlayan, moraran ve kusan bebeklere ait imgeler anormal isimli 

sınıfta toplanmıştır. Veri setinde toplam 521 adet normal sınıfına ait imge varken, 336 adet 

anormal sınıfa ait imge bulunmaktadır. Deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere veri seti, %70 

eğitim %30 test verisi olacak şekilde ayrılmıştır. 

Donanımsal ve yazılımsal kurulum 

Deneysel simülasyonların gerçekleştirilmesi için GeForce RTX 2070 donanımı kullanılmış 

olmakla beraber Matlab programlama dili Matlab 2020b sürümü yazılımsal kodlama için 

kullanılmıştır. 

Metotlar 

Bebeklerdeki anomali durumunun tespiti için ön eğitimli model ve destek vektör makineleri 

algoritması tabanlı yöntem önerilmiştir. Yöntemin temelini oluşturan ön eğitimli modellerden 

özellik çıkarma ve destek vektör makineleri algoritması ile geliştirilen metotlar hakkında 

detaylı bilgi alt bölümlerde sunulmuştur. 

Ön eğitimli evrişimli sinir ağı modelinden özellik çıkarımı 

Evrişimli sinir ağları (convolutional neural networks, CNN) çok katmanlı özel bir yapay sinir 

ağı sistemidir (Krizhevsky ve diğerleri, 2012; Ozcan ve Basturk, 2019; Ozcan ve Basturk, 

2021). CNN temel olarak, evrişim katmanı, ortaklama katmanı, aktivasyon fonksiyonları, tam 

bağlı katman, kayıp katmanı, düzenlileştirme ve optimizasyon bileşenlerinden oluşmaktadır 

(Kilic ve Ozturk, 2019; Ozcan ve Basturk, 2020). 

Daha önceden eğitilmiş ve başarılı olmuş CNN modelleri, ön eğitimli modeller olarak transfer 

öğrenme, özellik çıkarma ve sınıflandırma amaçlarıyla kullanılmıştır. Ön eğitimli modelden 

genellikle son bağlı katman belirlenerek derin özelliklerin çıkarımında kullanılmıştır. Bu 

çalışmada özellik çıkarımı için GoogleNet modelinden 'loss3-classifier' katmanı, DenseNet-201 

modelinden 'fc1000' katmanı, ResNet50 modelinden 'fc1000' ve AlexNet modelinden 'fc6' 

katmanı kullanılmıştır. 
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Destek vektör makineleri 

Vapnik ve ekibi tarafından geliştirilen destek vektör makineleri (support vector machines, 

SVM) (Boser ve diğerleri, 1992) sınıflandırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan klasik bir 

yöntemdir. Gözetimli bir öğrenme yöntemi olan bu algoritma ile düzlem üzerindeki noktaların 

ayrılması için bir doğru çizilir. Burada asıl amaç, bu doğrunun iki sınıfa ait noktalara maksimum 

uzaklıkta yerleştirilerek iki sınıfı birbirinden ayırmasıdır (Ozcan, 2020). Doğrusal çekirdek 

fonksiyonunu bu çalışmada SVM için kullanılmıştır. SVM' ye ait örnek bir gösterim Şekil 1 ile 

sunulmuştur. 

 

Şekil 1 Destek vektör makineleri örnek sunumu 

 

ÖNERILEN YÖNTEM 

Ön eğitimli modellerin derin özelliklerin çıkarımında kullanıldığı ve bu özelliklerin SVM 

yöntemi ile sınıflandırıldığı bir metodoloji bu çalışmada önerilmiştir. Önerilen yöntem Şekil 2 

ile sunulmuştur. Burada ilk olarak, oluşturulan veri seti ön işleme tabi tutulmuştur. Ön işlemde 

temel iki fonksiyon çalışmaktadır. Bunlardan birincisi imgenin RGB formatta olup olmadığının 

kontrolüdür. Şayet imge tek boyutlu ise üst üste bindirilerek 3 boyutlu formata çevirilir. Ön 

işlemde ikinci fonksiyon imgenin ebatlarının, özellik çıkarmak için kullanılacak olan ön 

eğitimli modelin imge giriş ebatlarına eşit olacak şekilde düzenlenmesini sağlar. Örneğin, veri 

setinde yer alan bir imge 770X1026X1 ebatında olsun. GoogleNet modelinin özellik çıkarmada 

kullanılacağı yöntemde ön işlem adımından sonra bu imge 224X224X3 ebatına 

dönüştürülmektedir. 

 

Şekil 2 Önerilen yöntem 
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Önerilen yöntemin ikinci adımında ön işlemden geçirilmiş veri seti %70'i eğitim %30'u test seti 

olacak şekilde ikiye ayrılır. Sonraki aşamada, ön eğitimli modelin özellik çıkarılacak katmanı 

kullanılarak eğitim ve test verilerinden derin özelliklerin çıkarılması sağlanır. Dördüncü 

aşamada eğitim setinden çıkarılmış özellikler ve eğitim setindeki verilerin etiketleri SVM 

algoritmasına girdi olarak verilir ve eğitim gerçekleştirilir. Bu eğitimin sonunda bir eğitilmiş 

model ortaya çıkar. Önerilen yöntemin son aşamasında test setinden çıkarılan özellikler ve test 

verilerine ait etiketler eğitilmiş modele girdi olarak verilir ve sistemin performansı doğruluk 

kriterine göre sonuç olarak sunulur. 

Önerilen yöntemde özellik çıkarımı için 4 ayrı ön eğitimli CNN modeli kullanılmıştır. Bu 4 

modelin ayrı ayrı kullanıldığı 4 ayrı önerilen yöntem varyantı oluşturulmuştur. Özellik çıkarımı 

için GoogleNet kullanılarak Metot1, DenseNet-201 kullanılarak Metot2, ResNet50 kullanılarak 

Metot3 ve AlexNet kullanılarak Metot4 üretilmiştir. 

 

DENEYSEL SONUÇLAR 

Bu çalışmada, özellik çıkarımı için kullanılan 4 farklı ön eğitimli modelden kaynaklı 4 yöntem 

elde edilmiştir. Metot1, Metot2, Metot3 ve Metot4 için ayrı ayrı 30'ar koşma gerçekleştirilmiş 

olup ilgili metotlara ait ortalama ve en iyi doğruluk oranları Tablo 1 ile sunulmuştur. 

Tablo 1 Metotların test verileri üzerindeki başarı oranları 

Metot 
Ortalama Doğruluk Oranı (%) En İyi Doğruluk Oranı (%) 

Metot1 68,17 73,54 

Metot2 73,49 77,04 

Metot3 71,18 74,71 

Metot4 74,23 80,54 

Tabloya göre, AlexNet ön eğitimli modelinin özellik çıkarımı için kullanıldığı Metot4 ile hem 

ortalama doğruluk hem de en iyi doğruluk kriterlerine göre en başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Metot4 ile %74,23 ortalama başarı oranı elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, %80,54 doğruluk 

oranı ile en yüksek doğruluk oranına ulaşılmıştır.  

Karmaşıklık matrisi, makina öğrenimi alanında hata matrisi olarak da bilinir. Bir yöntemin 

performansının görselleştirilmesini sağlamaktadır (Stehman, 1997). Çalışmada önerilen 

Metot1, Metot2, Metot3 ve Metot4 için 30'ar koşmalar içerisindeki en iyi performanslara ait 

karmaşıklık matrisleri Şekil 3 - 6 ile sunulmuştur. 
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Şekil 3 Metot1 için en iyi koşmaya ait karmaşıklık matrisi 

 

 

Şekil 4 Metot2 için en iyi koşmaya ait karmaşıklık matrisi 

 

 

Şekil 5 Metot3 için en iyi koşmaya ait karmaşıklık matrisi 
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Şekil 6 Metot4 için en iyi koşmaya ait karmaşıklık matrisi 

 

 

SONUÇ  

Bu çalışmada bebek görüntülerinden anomali tespiti gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen yöntem 

temel olarak özellik çıkarma ve sınıflandırma aşamalarından oluşmaktadır. Ön eğitimli 

evrişimli sinir ağı modelleri kullanılarak görüntülerden derin özellikler çıkarımı sağlanmıştır. 

Çıkarılan özellikler literatürde sıklıkla kullanılan SVM algoritması ile sınıflandırılmıştır. 

Özellik çıkarımında kullanılan 4 farklı ön eğitimli modele bağlı olarak 4 farklı metot 

önerilmiştir. AlexNet ön eğitimli CNN modeli tabanlı yöntemle (Metot4) diğer yöntemlere göre 

daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Deneysel sonuçlar incelendiğinde ön eğitimli 

modellerden özellik çıkarımı hem hızlı hem de etkin bir yöntemdir. Bebeklerin nefessiz 

kalmaya bağlı kalıcı hasarların ve hatta ölümlerin önüne geçilebilecek bu anomali tespiti 

yöntemi geliştirilmeye açıktır. Gelecek çalışmalar için, farklı ön eğitimli modellerden özellik 

çıkarımı, farklı sınıflandırma algoritmaları ve önişleme adımları üzerinde çalışılabilir. 
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ÖZET 

Bildirimizin konusu, günümüzde Common Law diye bilinen Anglo-Sakson hukukunun 

uygulandığı birçok ülkede varlığını sürdüren jüri sisteminin kökeni ve Orta Çağ 

İngiltere’sindeki kurumsallaşma süreciyle ilgilidir. Bu sistemin ilk olarak nerede ortaya çıktığı 

hususu bugün hala tartışılmaktadır. İleri sürülen fikirlerin başında Roma İmparatorluğu, Frank 

krallıkları, Ada’nın eski sahipleri olan Bretonlar ve İskandinavların da bir parçası olduğu Kuzey 

Cermen halklarıdır. Kanaatimizce jüri uygulamasının İngiltere’de oluşmasında en etkili olan, 

erken Orta Çağ’da İskandinavya’da etkin bir şekilde görülen benzer kurumlardan dolayı Kuzey 

Cermen halklarıdır. Daha net olan ise jüri uygulamasının Fatih William’dan sonra İngiltere’de 

şekillenmeye başlamasıdır. Özellikle onun Domesday Book isimli meşhur kayıt çalışmasını 

hazırlarken birçok arazi ve mülkün belirlenmesinde, jürileri andıran bilirkişi mahiyetindeki 

kişilerden istifade ettiği görülmektedir. Uzun bir iç savaştan çıkmış olan ve bazı reformlar 

uygulamak isteyen II. Henry, bilhassa kilise ile aralarındaki arazi çekişmelerinin çözümü için 

yine bilirkişi gibi bir hüviyete sahip olan jüriler tesis etmiştir. Clarendon kararları ile söz konusu 

uygulamayı daha kalıcı hale getirmiştir. Fakat jüri için asıl gelişme 1215’te Magna Carta’nın 

ilanı ile yaşanmıştır. Bazı yorum farklılıklarına rağmen bu olayla birlikte jüri hızla yayılmaya 

başlamıştır. Aynı süreçte jürilerin seçilme koşulları, yemin etmeleri ve karar vermeleri gibi 

hususlar şekillenmiştir. Çalışmamızı jürilik kurumunun tanıklık veya bilirkişi kimliklerinden 

çıkıp yargıçlık işlevine sahip olmalarını değerlendirerek bitireceğiz. 

Anahtar kelime: Jüri, II. Henry, Fatih William, Magna Carta 

 

ABSTRACT 

The subject of our paper is the origin of the jury system that exists in many countries where 

Common Law (Anglo-Saxon Law) is practiced today and the institutionalization process in 

Medieval England. The issue of where this system first appeared is still debated today. The 

main ideas put forward are the Roman Empire, the Frankish kingdoms, the Bretons, the former 

owners of the island, and the North Germanic peoples, of which the Scandinavians were also a 

part. In our opinion, the most influential in the creation of jury practice in England is the North 

Germanic peoples, due to similar institutions effectively seen in Scandinavia in the early Middle 

Ages. What is clearer is that the jury practice started to take shape in England after William the 

Conqueror. In particular, it is seen that he used these structures as an expert in determining 

many lands and properties in preparing the Domesday Book. After a long civil war, Henry II 

wanted to implement some reforms. For this, it has established juries that have the identity of 

expert witnesses, especially for the resolution of land disputes between the church and them. 

He made this more permanent with The Assize of Clarendon. But the real development for the 

jury came with the declaration of Magna Carta in 1215. Despite some differences in 
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interpretation, the jury began to spread rapidly with this incident. In the same process, issues 

such as the conditions for selecting juries, their oath and decision-making were shaped. We will 

conclude our work by evaluating the process in which the jury leaves its witness or expert duties 

and begins to assume the duty of judiciary. 

Key Words: Jury, Henry II, William the Conqueror, Magna Carta 

 

GİRİŞ 

Jüri sisteminin kökeniyle ilgili tartışmalara girmeden evvel İngiltere’deki hukuk 

mekanizmasının oluşmasındaki etkenlere kısaca değinmekte fayda görmekteyiz. Avrupa’daki 

birçok kurum için olduğu gibi hukuki uygulamalar hususunda da ilk bakacağımız yer Roma 

İmparatorluğudur. Ancak Roma, İngiltere'de üç yüz yıldan fazla kalmış olmakla birlikte 

bölgenin örf ve hukuk sisteminde kayda değer bir iz bırakmamıştır.1 Bununla birlikte 

İngiltere’de uygulamaya koydukları idari biçim, varlığını muhafaza etmiştir.2  

Roma’nın 420’lerde Ada’dan ayrılmasından sonra burası Kuzey Avrupalı Cermen halklarından 

Anglo-Sakson ve Jute'lerin istilâsına uğramıştır. Bölgenin Hristiyanlaşması sonrasında 

buradaki küçük krallıklar arasında kısmî bir birlik başlamıştır. Anglo-Sakson dönemi diye 

adlandırılan ve 600-1000 yılları arasını kapsayan bu süreçte toplumun hukuk anlayışında Kuzey 

Cermen kanunlarıyla birlikte Hristiyanlığın etkisi görülmektedir.3 IX. yüzyılda Vikinglerin 

Ada’ya gelip X. yüzyıl sonlarına kadar buraya hâkim olmaları, Pollock ve Maitland'ın 

belirttikleri gibi baskın İskandinav izlerini taşıyan “Saf Cermen Hukuku”nun etkisine sebep 

olmuştur.4 1066'da I. William öncülüğünde gerçekleşen Norman istilâsı sonrasında Ada’daki; 

yönetim, teşkilatlanma ve mali uygulamalarda onların imzasını görmekteyiz. William, eski 

İngiliz hukukunu terk edip, yerine Norman hukukunu tesis etmek gibi bir amaca sahip değildi. 

Bilakis, Kral Edward kanunları diye de bilinen Anglo-Sakson kanunlarını yaptığı ilavelerle 

birlikte muhafaza etmiştir.5 Böylece Anglo-Sakson, Jute, Danimarkalılar ve son olarak I. 

William'ın tesis ettiği düzen neticesinde Common Law'ın6 oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. 

Ancak bu hukuk asıl olarak I. Henry'nin 1100’de tahta çıkması ile gelişme sürecine girmiştir.7 

 

ADALET BULMA YÖNTEMLERİ 

Jüri uygulamasının yerleşmesinden evvel İngiltere’de adaletin sağlanması için, bazıları pagan 

menşeli olan muhtelif yöntemlere müracaat edilmekteydi. Bunlardan birincisi birçok Cermen 

toplumunda karşımıza çıkan düellodur. William’ın meşruiyet kazandırması sonrasında adaletin 

tesisinde bu yöntem, uzun süre ve de sık bir şekilde tatbik edilmiştir. Jürilik sisteminin 

gelmesiyle birlikte önemi azalsa da 1820’de tamamen kaldırılıncaya kadar varlığını 

sürdürmüştür.8 

                                                 
1 Songur, “İslam Hukuku ve İngiliz Hukuku Mukayesesi Üzerine”, s. 647. 
2 Moschzisker, “The Historic Origin of Trial by Jury II”, s. 73. 
3 Pollock & Maitland, History English Law I, s. 10-14. 
4 King, ve Hawley “İngiliz (Common Law)'unun Gelişmesi” s. 182. 
5 Pollock & Maitland, History English Law I, s. 88. 
6 XI. yüzyılda İngiltere’de merkezde yani Londra’da bir yüksek mahkeme pozisyonunda yargı mercii bulunurken 

bu mahkemeye bağlı olarak belirli dönemlerde taşrada gezmekte olan gezici mahkemeler bulunmaktaydı. Bu 

gezici hâkimler farklı bölgelerdeki içtihatları birleştirerek yüzyılın sonlarına doğru farklılıkları kaldırarak 

müşterek (common) bir hukuk tesis etmeye başlamışlardı. İşte bu şekilde Common Law’ın şekillenme süreci 

başlamıştır. Bkz. Curti, “İngiliz Hukukunun Menbalarına Şematik Bir Bakış”, s. 301. 
7 King, ve Hawley “İngiliz (Common Law)'unun Gelişmesi” s. 183. 
8 Makdisi, “The Islamic Origins of the Common Law”, s. 1678.  
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Bir diğer usul kompurgatör denilen “yemin yardımcıları”dır. Yargıçın tayin edeceği bu şahıslar, 

yemin eden kişilerin yeminlerinin doğru olup olmadığına dair tetkikler yaptıktan sonra yemin 

ederek beyanda bulunurlardı. Bu yöntem Anglo-Saksonların dışında diğer Cermen ve 

İskandinav kavimlerinde de görülmektedir.9 Sayısı otuz altıyı bulan bu görevlilerin yemini 

başarılı olmaz ise yemini “patladı” denir ve yardım ettiği şahsın da yemininin doğru olmadığına 

karar verilirdi. Bu uygulamaya “Wager of Law” da denmekteydi.10 

Ordeal denilen bir diğer uygulamada ise şahsın kendisini haklı çıkarmak için çileli yöntemleri 

aşması gerekmektedir. Bunlardan birincisi kızgın demir tutup bunu dokuz adım taşımasıdır. 

Daha sonra zanlının eli mühürlenir ve üç gün sonra açıldığında eğer el iltihaplanmışsa suçlu, 

iltihaplanmamışsa masum kabul edilir. Bir diğer yöntemde şahıs soğuk suya atılır ve batarsa 

masum ilan edilirdi.11 Bazı durumlarda çileyi geçemeyip suçlu bulunduğuna hükmedilenler sağ 

kurtulmuşlarsa bile ya sakat bırakılır veya krallıktan sürüldü.12 Başka yöntemlerin de yer aldığı 

ordeal’da amaç, adaleti Tanrı’ya bırakmaktır. Kutsanan araçlarla yapılan bu işlem sırasında 

tanrının masum olanı koruyacağı düşünülmekteydi.13 William’dan sonra ordeal sadece ceza 

davalarında görülmekle birlikte 1215’teki IV. Lateran konsiline kadar varlığını sürdürmüştür.14 

 

JÜRİLİ YARGILAMANIN KÖKENİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR 

Jüri sözcüğü Latince şahit anlamındaki jurata ifadesinden gelmektedir. Bu sözcük yemin 

etmek15 manasına da gelmektedir. Terim olarak ise davacının, belirli sayıda tanığı kefil 

göstererek davasını kanıtlama yöntemini ifade etmektedir. W. F. Finlason gibi birçok 

araştırmacı, jüri sisteminin kökeninin bu tanıklık uygulaması olduğunu ileri sürmektedir.16 

Fakat kurumun ilk olarak hangi toplulukta veya bölgede ortaya çıktığı hususunda tarihçiler 

arasında ihtilaf bulunmaktadır. Hatta bazı araştırmacılar bu konu üzerinde çalışma yapmayı 

umutsuz bir çaba olarak görmektedir.17 Bu müessesede birçok halkın ve uygarlığın katkısı 

olduğu aşikârdır. Örneğin antik Yunan’da Perikles zamanında dikastlar diye zikredilen kurum, 

bir çeşit jüri vazifesi görmekteydi. Roma’da ise comitia denilen, benzer bir yapıya 

rastlanılmaktadır. 18 

Daha yakın bir döneme geldiğimizde bu teşkilatı çok canlı bir şekilde İskandinavya’da 

görmekteyiz. Thing denilen toplantılarında yaptıkları yargılama işlemi sırasında “kvid” isimli, 

jüri ile tanık arasında bir fonksiyona sahip şahıslar görev almaktaydı. Genellikle on iki kişiden 

oluşan bu tanıklar, olaya bizzat şahitlik etmiş olmasalar da bir anlamda kanaat veya tahmin 

belirtmek için mahkemeye katılırlardı.19 “Kvid”den başka “buakvid” (bondi kvid) ve 

“bjargkvid” denilen farklı sayıda ve görevde jüriler de bulunmaktaydı. Bunlar, davacı 

tarafından seçilmekteydiler.20 Piskopos William Nicolson, İskandinavya’daki bu uygulamanın, 

önemli yasa koyucu ve şef olmasının yanı sıra mitolojik bir karakter olarak da tanınan Odin’e 

                                                 
9 Maitland, The Constitutional History of England, s. 116. 
10 King, ve Hawley “İngiliz (Common Law)'unun Gelişmesi” s. 196. 
11 Maitland, The Constitutional History of England, s. 119. 
12 McSweeney, “Magna Carta and the Right to Trial by Jury”, s. 144. 
13 Repp, Trial By Jury, s. 15.  
14 Makdisi, “The Islamic Origins of the Common Law”, s. 1677.  

15 İlginçtir ki Latincede “hukuk” anlamına gelen lex sözcüğünün de bir anlamı “yemin” idi ve “legalis” esasen 

“yemin etmeye değer” manasına gelmekteydi. McSweeney, “Magna Carta and the Right to Trial by Jury”, s. 

142. 
16 Moschzisker, “The Historic Origin of Trial by Jury II”, s. 79. 
17 Stephens, “The Growth of Trial by Jury in England”, s. 150. 
18 Moschzisker, “The Historic Origin of Trial by Jury I”, s. 6. 
19 Du Chaillu, Viking Ages I, s. 522. 
20 Du Chaillu, Viking Ages I, s. 523. 
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dayandığını ifade etmektedir.21 Konunun Cermen kültürüyle bağlantısına bir diğer işaret, 

Almanya’da görülmektedir. Burada şeflerin nezaretinde yürütülen mahkemelerde yedi kişilik 

bir yargılama temsilcisi seçilmekteydi. Bunlar karar verileceği zaman toplantıdan ayrılıp kendi 

aralarında istişare ederlerdi. Söz konusu temsilciler thing’de olduğu gibi yargılamanın yanı sıra 

güncel sorunları da görüşürlerdi.22 

Peki jüri sisteminin Anglo-Sakson dünyasındaki kökeniyle ilgili ne söylenebilir. Büyük hukuk 

otoritelerinden Blackstone bu uygulamanın Ada’daki ilk hükümet sistemi kadar eskiye gittiğini 

ve ilk koloniler tarafından kullanıldığını ifade etmiştir. Bazı yazarlar, jürilerin kökenini Ada’nın 

ilk sakinleri olan Britanyalılara dayandırmaya çalışmaktadır. David Nicolson, Coke, Spelman, 

Hume ve Turner gibi tarihçiler de Blacksotone ile aynı görüştedirler.23 Francis Palgrave, Anglo-

Sakson döneminde halk mahkemeleri dışında seçilen ve mülkiyet hakları kararı için istihdam 

edilen yeminli tanıklardan oluşan bir mahkemenin bulunduğunu ancak ceza davalarında jürinin 

kökeninin bilinmediğini söylemektedir.24 

Bir zamanlar bu müessesenin Büyük Alfred’e (871-899) dayandığıyla ilgili bir kanaat olmakla 

birlikte son zamanlarda yapılan araştırmalar neticesinde güncelliğini kaybetmiştir.25 II. Ethelred 

(Tedariksiz) (978-1016) döneminde mahkemelerde on iki kişi tarafından sorguya çekilme 

uygulaması vardır. Bölgenin soylularından seçilen bu kişiler, suçluların yeminle 

yargılanmalarını sağlayarak bir anlamda savcılık vazifesi görmekteydiler. Birçok araştırmacı 

bunu, Büyük Jüri’nin atası olarak kabul etmektedir.26 Her bölgeden seçilen on iki din adamı 

tarafından oluşturulan kıdemli görevliler, zanlının doğru söyleyip söylemediğini saptamaya 

çalışırlardı.27 

Araştırmacıların hemfikir olduğu husus ise İngiltere’deki jüri sisteminin Fatih William 

tarafından hızla geliştirildiği ve şekillendirildiğidir. Bundan da anlaşılacağı üzere William, 

öncesinde bunu Normandiya’da uygulamaktaydı. Peki Normandiya’daki uygulama ne zaman 

ve ne şekilde başlamıştır. İşte burada da farklı iddialar ileri sürülmüştür. Birincisine göre 

Reeves, Palgrave, Hallam, Thayer, Du Cange ve Hickes gibi araştırmacılar tarafından, Viking 

lideri Rollo’nun bu yargılama yöntemini Gotlardan öğrenip Kıta’da (Normandiya’da) tatbik 

ettiği ileri sürülmektedir.28 Pollock ve Maitland’ın da savunduğu bir diğer teze göre ise bu 

uygulama, Frank krallarının ayrıcalıklarını koruyan “inquisitio” müessesesine dayanmaktadır. 

Onlar, o dönemki Frankların, Roma'daki fiscus denilen uygulamadan esinlenerek kralın 

haklarını takip ettiklerini ileri sürmektedirler. Inquisitio’da göreve alacak şahıslar bölgenin en 

güvenilir kişilerinden seçilmekte olup yeminli beyanları alınmaktaydı.29 Sonrasında 

Charlemagne da bu teşkilattan faydalanmıştır. Ülkenin belirli bölgelerine, oradaki halkı tanıyan 

ve problemleri hakkında bilgi toplayıp raporlayacak görevliler göndermişti. Bundaki amacı 

Merovenjlerin son dönemlerinde ülkenin birçok bölgesi talan edilmiş olduğu için bunları ortaya 

çıkarıp tekrar kraliyet bünyesine katmaktı. Netice itibariyle Charlemagne’ın başlatmış olduğu 

bu uygulamanın jüri sisteminin gelişiminde katkısı olduğu düşünülmektedir.30 Nitekim halefi 

Charles, tahkikatlar sırasında her bölgeden on iki kişinin yeminli raporlarını dikkate almaya 

başlamıştı. Bu uygulamada, herhangi bir kamu görevlisinin görevini kötüye kullanıp 

kullanmadığı, kralın teminatındaki barışı tehdit eden cinayet, soygun veya diğer suçların işlenip 

                                                 
21 Moschzisker, “The Historic Origin of Trial by Jury I”, s. 2. 
22 Moschzisker, “The Historic Origin of Trial by Jury I”, s. 12. 
23 Moschzisker, “The Historic Origin of Trial by Jury I”, s. 2-3. 
24 Stephens, “The Growth of Trial by Jury in England”, s. 151. 
25 Stephens, “The Growth of Trial by Jury in England”, s. 150. 
26 Taswell-Langmead, English Constitutional History, s. 170. 
27 Stephens, “The Growth of Trial by Jury in England”, s. 152. 
28 Thayer, Preliminary Treatise On Evidence, s. 48; Moschzisker, “The Historic Origin of Trial by Jury I”, s. 3. 
29 Pollock & Maitland, History English Law I, s. 140-141. 
30 Jenks,  Law and Politics in the Middle Ages, s. 126. 
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işlenmediği detaylı şekilde krala bildirilmekteydi. Buradan da anlaşılacağı üzere Franklardaki 

jüri benzeri sistem, yargı mekanizmasının bir parçası olmaktan ziyade kralın olay 

incelemelerine yönelik bir tahkikat sistemidir. Bunun içindir ki jüri sisteminin hiçbir zaman 

Fransa’da tatbik edildiği savunulmamıştır.31 

Çok fazla karşılık bulmasa da Normanların jüri sistemini öğrenmeleriyle ilgili bir iddia da 

Makdisi tarafından ileri sürülmüştür. Ona göre Normanlar bunu Sicilya üzerinden 

Müslümanlardan etkilenerek geliştirmişlerdir. O, Maliki mezhebinin etkin olduğu Kuzey 

Afrika’daki “lafif” denilen tanıklık sistemine dikkat çekmektedir. Bugünkü Fas’ta 

uygulanmakta olan bu yöntem genellikle iflas, miras, yetki devri, babalık, malın geri alınması 

ve bir kadının kocası tarafından nafaka olmaksızın terk edilmesi gibi davalarda daha ziyade 

kanıtların bulunmadığı istisnai durumlarda kullanılmıştır. Burada tanıklar, mahalledeki 

cemaatten seçilmekte ve genellikle on iki kişiden oluşmaktadır. Bu kişiler, “adl” (güvenilirlik) 

sıfatını taşımalıdır. Ayrıca davada taraflarla herhangi bir ilişkisi veya düşmanlığı olmaması da 

gereklidir.32 

Başlangıçta da ifade ettiğimiz üzere araştırmacılar jüri sisteminin menşei veya İngiltere’ye 

geçişi hususunda hemfikir değillerdir. Kanaatimizce hem Anglo-Sakson ve Jut halklarının 

Kuzey Avrupa menşeli olmaları hem de sonraki süreçte buraya İskandinavya’dan yapılan 

göçler neticesinde jürilik sisteminin Cermen kökenli olduğu daha baskın gelmektedir.33 Öyle ki 

Blackstone’un da belirttiği gibi Cermen toplumlarının kaynakları bu konuda birbirlerini teyit 

etmektedir.34 

 

UYGULAMANIN KURUMSALLAŞMASI 

William İngiltere’ye geldikten sonra onların uygulamalarından yararlanmak istediği için 

Anglo-Sakson içtihadının ayırt edici özelliklerini korumuştur. Ancak yargı sisteminde bazı 

önemli değişikliklere gitmiştir. Kilise ve laik mahkemeleri ayırmış, tarafların anlaşamamaları 

durumunda düelloya meşruiyet kazandırmıştır.35 En önemlisi de Domesday Book’un36 

hazırlanması amacıyla geniş kapsamlı bir tahkikat başlatmış ve bu süreçte Fransa’da uyguladığı 

tanıklı araştırma yöntemini tatbik etmiştir. Mahallelerden seçilmiş kişilerin yeminli ifadelerine 

göre vergiler konulmuş, hizmet alımları yapılmış, statüler belirlenmiş, gümrükler tespit edilmiş, 

müstakil arazilerin tapusu ve mülkiyet hakkı tanımlanmıştır.37 

William’ın bu adımlarından sonra jürili yargılamanın İngiltere’de kurumsallaşmasını başlatan 

kişi Kral II. Henry (1154-1189) olmuştur. Hatta Meyer, jürinin başlangıcını ona bağlamaktadır. 

İlginçtir, Henry’nin de bu sistemi, Haçlılar tarafından Filistin'de uygulanmakta olan feodal 

mahkemelerden taklit ettiği ileri sürülmüştür.38 II. Henry’nin bu adımları atmasındaki en önemli 

sebep gücünü artırmak istemesidir.39 Uzun ve yıkıcı bir iç savaşın ardından kral olması 

hasebiyle yaşanan kargaşanın anısı, onu reform yapmaya itmiştir. İngiltere genelinde var olan 

birçok yerel mahkemenin ellerindeki yargı yetkisine el koyarak bu alandaki otoritesini 

                                                 
31 Coleman, “Origin and Development of Trial by Jury”, s. 79. 
32 Makdisi, “The Islamic Origins of the Common Law”, s. 1690.  
33 Stephens, “The Growth of Trial by Jury in England”, s. 151. 
34 Blackstone, Commentaries on the Laws of England III, s. 231. 
35 Stephens, “The Growth of Trial by Jury in England”, s. 153. 
36 Domesday Book, arazilerin sahiplik durumları, mülkiyetlerinin veya kullanım haklarının kimde olduklarını, 

dahası vergilendirilebilir bütün varlıkların detaylı bir şekilde kayıt altına alındığı çalışmadır. Bkz. Thayer, 

Preliminary Treatise On Evidence, s. 51. 

37 Maitland, The Constitutional History of England, s. 123. 
38 Forsyth, History of trial by jury, s. 3. 
39 Devlin, Trial by Jury, s. 7. 
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genişletmek istemiştir.40 1166'da Clarendon'daki av köşkünde baronlarıyla bir araya gelmiş ve 

Clarendon Hükümleri olarak bilinen bir metin yayınlamıştı.41 Bu hükümlere göre kraliyet emri 

olmadan hiç kimsenin mülküne el konulamayacağına karar verilmiş ve bu işlem için uygun bir 

jüriye gidilmesi koşulu getirilmişti. Yeni uygulama ilk başlarda çok garip karşılanmıştı ki 

hukukçular bile buna adapte olmakta zorlanmışlardı.42 

Henry’nin bu yargılama sistemiyle ilgili attığı bir diğer adım, kilise ile yaşanan bir arazi 

anlaşmazlığı sonrasında gerçekleşmiştir. Bağış yoluyla kiliseye bırakıldığı iddia edilen bir 

arazinin mülkiyeti konusunda kilise ile krallık arasında uyuşmazlık yaşanınca Henry yine jüri 

sistemine başvurmuştur. Çünkü kilise, olayı kendi mahkemesinde çözmek isterken, kral ve 

çevresi de kraliyet mahkemesinde çözmekten yanaydı. Her iki durumda da taraflar hem yargıç 

hem de davalı veya davacı olacaklarından dolayı haliyle bunun olması mümkün değildi. Bunun 

için Henry söz konusu arazilerin çevresinde, olayı iyi bilen on iki kişinin yeminli ifadesine 

başvurarak sorunu çözmüştür.43 

Devamında kontluklarda oluşturulan on iki kişilik jüri, suçluların bir listesini çıkarmakta ve 

buraları ziyaret eden kralın yargıçlarına sunmaktaydı. Bu yeni jürilere genellikle “sunum jürisi” 

(itham jürisi) deniliyordu. Görevleri, belirli suçlardan şüphelenilen kişileri mahkemeye 

sunmaktı. Sunum jürisi, suçluluk veya masumiyet konusundaki son kararı vermemiş olsalar da 

kimin mahkemeye çıkacağını belirlemede rol oynamaktaydılar. Karar, kompürgatörler veya 

ordeal ile verilmekteydi. Bu, II. Ethelred zamanından beri var olan ve büyük jüriye benzeyen 

kurumunun genişletilmiş bir biçimde yeniden canlandırılmasıydı.44 

Jürilik kurumunun kurumsallaşma süreci II. Henry ile başlamışsa da bu yönde kayda değer ilk 

adımın Magna Charta ile atıldığında araştırmacıların çoğu hem fikirdir.45 Magna Carta'nın 1215 

versiyonunun 39. bölümünde: “Akranlarından oluşturulmuş bir jüri tarafından veya arazi 

hukuku (lex terrae)46 tarafından mahkûm edilmedikçe özgür bir kişi alıkonulamaz, 

hapsedilemez, toprağından mahrum bırakılamaz, yasadışı ilan edilemez, sürgün gönderilemez 

veya öldürülemez.” denilmiştir. Tüzüğün sonraki düzeltmelerinde (1225’te 29. bölüm) de bu 

bölüm varlığını korumuştur. Fakat kullanılan “veya” sözcüğüyle bağlantılı olarak farklı 

yorumlar ileri sürülmüştür. McSweeney gibi bazı araştırmacılar bu maddenin, herhangi bir 

duruşma olmaksızın, kralın iradesine göre bir zanlının suçlu ilan edilebilme ihtimalini ortadan 

kaldırdığını lakin yargılamanın jüri tarafından yapılacağı garantisini vermediğini ileri 

sürmektedirler. Yani baronların önceliği olan yargılama olmaksızın Kral John'un kendi başına 

ceza vermesinin önüne geçilmesi yönündeki talepleri karşılanmıştı. Ancak sözü edilen 

yargılama, XIII. yüzyılın başlarında İngiltere'de kullanılan jürinin yanı sıra arazi hukuku ve 

diğer yöntemlerden birisi olabilirdi. Sonuç olarak Magna Carta bir duruşma garantisi vermiş 

fakat yöntem belli değildi.47 Sonraları İngilizler, jüri tarafından yargılanmayı kraliyet 

tiranlığına karşı bir koruma olarak düşündüler ve zamanla bunu Magna Carta ile 

ilişkilendirmeye başladılar. Yani bu adeta bir galat-ı meşhur olmuştur. XIV. yüzyılın başlarında 

                                                 
40 McSweeney, “Magna Carta and the Right to Trial by Jury”, s. 140. 
41 Devlin, Trial by Jury, s. 9. 
42 Stubbs, English Constitutional History, s. 162; Coleman, “Origin and Development of Trial by Jury”, s. 82. 
43 Coleman, “Origin and Development of Trial by Jury”, s. 81. 
44 McSweeney, “Magna Carta and the Right to Trial by Jury”, s. 143-144; Stephens, “The Growth of Trial by Jury 

in England”, s. 156. 
45 Smith, “The Historical and Constitutional Contexts of Jury Reform”, s. 391; King, ve Hawley “İngiliz (Common 

Law)'unun Gelişmesi” s. 198. 
46 Arazi hukuku, yüzyıllardır feodal sistemdeki arazi mevzularının çözümünde uygulanan teamüller neticesinde 

oluşmuştur. Köken olarak Kıta’dan ve Normanlardan beslenmiş olmakla birlikte zamanla Common Law'un bir 

kolunu teşkil etmiştir. Bu hukukun özelliklerinin birçoğu 1660 restorasyonunda yürürlükten kaldırılmıştır. Bkz. 
Jenks, “İngiliz Hukuku Hakkında Genel Bilgiler”, s. 50. 

47 McSweeney, “Magna Carta and the Right to Trial by Jury”, s. 146-149. 
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sunum jürisi, Magna Carta'nın 39. (29.) bölümünün usul garantilerinin bir parçası olarak 

düşünülmekteydi.48 Nitekim bu belge öyle değerli bir konuma yükselmişti ki “özgürlüklerin 

çekirdeği” olarak görülmüştür.49 

Jürilik sistemi açısından 1215'teki bir diğer önemli gelişme Kasım ayında, yani Magna 

Carta'nın çıkarılmasından beş ay sonra, Papa III. Innocent (1198-1216) tarafından düzenlenen 

IV. Lateran Konsilinde yaşanmıştı. Bu konsilin 18. kanonunda din adamlarının kaynar su, 

soğuk su ya da kızgın demir gibi ordeal uygulamaları için kutsama işleminde bulunmalarını 

yasaklamaktaydı. Aslında burada yine bir yanlış anlaşılma vardır. Çünkü bu karar ile ordeal 

yasaklanmıyor, sadece kilise bu uygulamadan desteğini çekiyordu. Bununla birlikte ordeal 

araçlarının kilise tarafından kutsanmasının oldukça önemli olması hasebiyle söz konusu 

uygulama önemini yitirecektir. Böylece Magna Carta’da da zikredilmiş olan jürilik sistemi 

yargılama sürecinde en önemli araç olarak kalmış oldu.50 

 

GEÇ ORTAÇAĞDA SİSTEMİN ANA HATLARI 

Jüriler görevleri ve önemleri bakımından günümüzdekine benzer şekilde birkaç sınıfa 

ayrılmıştır. Bunlardan Büyük Jüri denilenler, ilk başlarda daha ziyade yargılama yetkisine 

sahipken, Küçük Jüriler ise ordeal’in işlevine sahip olup kimin haklı veya haksız olduğuna karar 

vermekteydiler. Ancak ikisi arasındaki fark III. Edward döneminde belirginleşecektir.51 

Yıllarca jürilerin üye sayısı 12 olmasına rağmen özellikle ilk dönemlerde bu rakam kesin surette 

sabit değildi. Nitekim bazen eksik veya fazla olabilmekteydi.52 Ancak II. Henry’den itibaren 12 

sayısı daha fazla tercih edilir olmuştu.53 Bu arada 12 sayısıyla ilgili muhtelif iddialar ileri 

sürülmüştür. Yahudilikteki 12 kavim, Hz. Süleyman’ın 12 memuru, 12 havari ve 12 patrik gibi 

çeşitli konularla ilişkilendirilmiştir.54 Fakat jüri sistemi hususunda İngiltere’nin etkilendiğini 

düşündüğümüz İskandinavlarda da genellikle 12 üyenin olması bizde yine bu bölgenin tesirinin 

olduğu izlenimini uyandırmaktadır.55 Bu arada soylular ile soylu olmayanların oylarının eşit 

olmamasından dolayı söz konusu sayı, aynı sosyal sınıf içindeki jüriler için geçerliydi. Nitekim 

bir soylunun oyu altı köylünün oyuna denk gelmekteydi.56 

Göreve çağrılan jüri üyelerin yapacağı ilk iş, birçok hukuki ve sosyal konularda olduğu gibi 

yanlış karar vermeyeceklerine ve gerçeği bilerek gizlemeyeceklerine dair yemin etmektir.57 

Yeminini bozarak veya mahkemelerde asılsız iddiada bulunarak legalis homo ya da hukuka 

layık adam statüsünü kaybeden kişi, büyük sosyal ve yasal yaptırımlara maruz kalırdı.58 Bir jüri 

üyesinin yalancı şahitlik yaptığı tespit edilirse ya da bunu itiraf ederse, söz konusu şahsın tüm 

kişisel mallarına el konulur ve kendisi de en az bir yıl süreyle hapis cezasına çarptırılırdı. Ayrıca 

isimleri kara listeye alınır ve sonrasında jüri üyeliğine ya da bilirkişi olarak tanıklıklarına 

müracaat edilmezdi.59 

                                                 
48 McSweeney, “Magna Carta and the Right to Trial by Jury”, s. 154. 
49 McSweeney, “Magna Carta and the Right to Trial by Jury”, s. 157. 
50 Maitland, The Constitutional History of England, s. 130; McSweeney, “Magna Carta and the Right to Trial by 

Jury”, s. 150. 
51 Moschzisker, “The Historic Origin of Trial by Jury II”, s. 85. 
52 Thayer, Preliminary Treatise On Evidence, s. 85. 
53 Smith, “The Historical and Constitutional Contexts of Jury Reform”, s. 396. 
54 Devlin, Trial by Jury, s. 8. 
55 Du Chaillu, Viking Ages I, s. 522. 
56 Moschzisker, “The Historic Origin of Trial by Jury II”, s. 74. 
57 Stephens, “The Growth of Trial by Jury in England”, s. 157. 
58 McSweeney, “Magna Carta and the Right to Trial by Jury”, s. 142. 
59 Stephens, “The Growth of Trial by Jury in England”, s. 157. 

PROCEEDINGS BOOK 27 www.izdas.org



 

 

Hükmü karara bağlamak için farklı standartlar ortaya konmuştu. Oy birliğiyle karar verilmesi 

jürilerin bağımsız şekilde tercihte bulunmalarının önünü kapamaktaydı. Yani bir jüri üyesi, 

karar tam olarak içine sinmese de sistemi kilitlememek için çoğunluğa uymak zorunda kalırdı. 

Muhtemelen bunun içindir ki bir dönem oy birliğiyle karar vermenin yerine oy çokluğuyla karar 

verilmiştir. Ancak 1367'de III. Edward'ın yönetimi sırasında alınan bir karar doğrultusunda, 

tarafların aksi yönde bir talebi yok ise oy birliği esas alınmaya başlanmıştır. IV. Edward 

döneminde ise bu yöntem kalıcı hale getirilmiştir.60 Öyle ki aynı yönde karar veren on iki kişi 

çıkmaz ise yedek üyelerden ekleme yapılır ve aynı yönde karar veren on iki kişiye ulaşana kadar 

buna devam edilirdi. Jürinin kararı kesin olup aynı iddia üzerine başka bir dava açılamazdı.61 

Jüri üyelerinin karar vermeleri hususunda ilginç bir serbestlik bulunmaktaydı. Nitekim sadece 

kendilerine sunulmuş olan delillere göre karar vermemekteydiler. Failleri iyi tanıyor 

olmalarının yanı sıra bulundukları bölgenin koşullarını da dikkate almaktaydılar.62 

 

SONUÇ 

Jüri sisteminin menşei hususunun tartışmalı olduğunu yukarıda zikretmiştik. Lakin Frank, 

Müslüman, Breton, Kelt, Roma, Yunan ve Cermen tesirlerini irdelediğimizde son seçeneğin 

daha önemli rol oynadığı fikrine katılmaktayız. Özellikle coğrafi yalıtılmışlıklarından dolay 

Cermen niteliklerini daha iyi koruyan İskandinav toplumunun erken dönem kayıtlarındaki 

atıflar, bizi bu konuda ikna etmektedir. Ayrıca hem Ada’daki Anglo-Sakson ve Jut halklarının 

aslen bugünkü Kuzey Almanya’dan gitmiş olmaları, sonrasında VIII. yüzyıl sonlarından 

itibaren İskandinavya’dan yeni göçlerin gelmesi, üzerinde durulması gereken hususlardır. Daha 

da önemlisi jüri sistemine yeni bir boyut kazandırıp, bunu İngiltere’de tesis etmeye başlayan 

William’ın atalarının (Rollo) da yüz elli yıl önce İskandinavya’dan gelmiş olduklarını 

unutmamak gerekir. 

William’ın yeni tesis ettiği jüri sistemi, halk tarafından uzun süre tam anlamıyla 

benimsenmemişti. Bunun içindir ki genellikle kraliyet hâkimleri tarafından tatbik edilmiştir.63 

Zamanla insanlar, düello veya ordeal gibi batıl yöntemlerde, haklının değil de güçlünün 

kazandığını görünce, hızla jüri uygulamasını benimsemişlerdir. Bu arada taraflardan birisinin 

jüriyi kabul etmesi durumunda karşısındaki de kabul etmek zorundaydı.64 Sonrasında öyle 

takdir görmüştür ki Alexander Hamilton’ın deyimiyle “popüler bir hükümetteki popüler 

hâkimlerin zulmüne set olarak” değerlendirilmiştir.65 Nitekim başta ABD olmak üzere 

Common Law’ın uygulandığı birçok ülkede hala varlığını korumaktadır.66 İlginçtir ki bu sistem 

her ne kadar İngiltere’de kurumsal yapısını kazanıp dünyadaki yerini almışsa da 1933’te burada 

uygulamadan kaldırılmıştır.67 

Dikkatimizi cezbeden husus jüriliğin geçirmiş olduğu evrimdir. Bu süreç her yerde aynı sırayla 

olmadığı gibi bazen her iki misyonun aynı anda kullanıldığı da görülmektedir. İlk karşımıza 

çıkan durum, birçok toplumun yargılama sisteminde yer aldığı üzere tanık (şahit) görevine 

sahip kişilerdir. Aynı dönemde bilirkişi mahiyetindeki jüri görevlileri de mahkemelerin bir 

parçası olmuştur. Özellikle Fransa ve William sonrasında İngiltere’de bunu görmekteyiz. Son 

süreçte ise bu kişiler, yargıcın yardımcılığının ötesine geçip, yargılamanın temel unsuru 

                                                 
60 Smith, “The Historical and Constitutional Contexts of Jury Reform”, s. 397. 
61 Pound, History and System of the Common Law, s. 113. 

62 Stephens, “The Growth of Trial by Jury in England”, s. 157. 
63 Jenks, “İngiliz Hukuku Hakkında Genel Bilgiler”, s. 48. 
64 Coleman, “Origin and Development of Trial by Jury”, s. 85. 
65 Makdisi, “The Islamic Origins of the Common Law”, s. 1677.  
66 King, ve Hawley “İngiliz (Common Law)'unun Gelişmesi” s. 200. 
67 Devlin, Trial by Jury, s. 9. 
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olmuşlar ve karar verici pozisyona gelmişlerdir. Yaklaşık XII-XIV yüzyıllar arasında başlayan 

bu süreç sonucunda jüriler Common Law’ın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bütün bu 

gelişmelerde kral ve feodal beyler arasındaki çekişmenin önemli katkısı olmuştur. İlginçtir ki 

kral yargı mekanizmasını kontrol altında tutmak veya yeterince bilgi sahibi olmadığı taşradaki 

anlaşmazlıklarda karar vermek için bu sistemden faydalanmaktaydı. Öte yandan feodal beyler 

de kralın hem davanın tarafı olması hem de yargıç pozisyonunda olması haksızlığından 

kurtulmuşlar ve çok daha adil bir yargılamaya kavuşmuşlardı. 
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XÜLASӘ 

Әsrlәr boyunca dövlәt vә siyasәt mәfhumları bir birindәn ayrılmaz olaraq yaşayır vә inkişaf 

edirlәr. Lakin siyasәt insan cәmiyyәtinin hәyat fәaliyyәtinin bütün sahәlәrinә güclü şәkildә 

siyarәt etdiyi kimi insan fәaliyyәtinin әn mühüm vә yaradıcı sahәsi olan incәsәnәtә, onun 

inkişaf yollarına da qarşısıalınmaz tәsir göstәrir. Qeyd etmәk lazımdır ki, müasir zamanda 

getdikcә inkişaf edәrәk modernlәşәn vә güclәnәn Türkiyә dövlәtitnin vә Türk xalqının elm vә 

incәsәnәtin müxtәlif sahәlәrindә әldә etdiklәri böyük uğurları vә zәfәrlәri dahi Mustafa Kamal 

Atatürkün yürütdüyü siyasi görüşlәrindәn kәnarda tәsәvvür etmәk vә onun bir dövlәtin siyasi, 

iqtisadi vә mәnәvi cәhәtdәn güclәnmәsindә, dirçәlmәsindә elmin, incәsәnәtin oynadıqları 

mühüm rolları haqqında olan mülahizәlәrini nәzәrә almamaq olduqca yanlış bir mülahizә 

olardı. 

Türkiyә Cumhuriyyәtinin qurucusu vә Türk dünyasının dahisi sayılan şanlı Atatürkün adı 

müasir zamanda bütün türkdilli xalqlar üçün olduqca әziz vә doğmadır. Öz misilsiz dühası, hәrb 

vә siyasi savaş meydanlarında nümayiş etdirdiyi әvәzsiz istedadları ilә, vәtәnә vә bütün Türk 

dünyasına olan coşqun sevgisi ilә Atatürk yalnız Türkiyә dövlәtinin vә xalqının mәhv 

edilmәsinin, parçalanmasının qarşısını almayıb, o, cәmiyyәtdә maarifçilik, savadlanma, elmi 

mәdәni yeniliklәrә yiyәlәnmә kimi mühüm islahatları tәtbiq edәrәk Türk bayrağının yenidәn 

yüksәklәrә ucalmasına vә sәmalarda dalğalanmasına zәmin yaratdı. Türkiyә xalqı qәdim 

köklәrә vә olduqca zәngin mәdәni irsә malik olaraq bәşәr incәsәnәtinә olduqca dәyәrli mәnәvi 

töhfәlәr bәxş etmişdir. Cumhuriyyәtin yaranması ilә Türkiyәdә incәsәnәtin heykәltәraşlıq, 

qrafika, reklam, plakat kimi sahәlәri inkişaf edәrәk formalaşmağa başlamışdır. Türkiyәnin 

tarixindә ilk monumental heykәltәraşlıq abidәlәrinin yaradılması vә bir çox tanınmş Türkiyә 

heykәltәraşlarının meydana gәlmәsi mәhz Cumhuriyyәtin qurulması ilә bağlıdır. Maarifçiliyin, 

savadlanmanın, elmin Türkiyә cәmiyyәtinin bütün sahәlәrindә tәtbiqinin nәticәsi olaraq 

Cumhuriyyәt dövründә bir çox tanınmış Türkiyәli qadın sәnәtkarlar, incәsәnәt xadimlәri, 

idmançılar vә dövlәt qulluqçuları yetişir. Dövlәtin rәssamları heç bir ideologiya çәrçivәsindә 

sıxmayaraq, onlara yaradıcılıq azadlığı bәxş etmәsi Cumhuriyyәt dörü Türkiyә incәsәnәtindә 

bir birindәn fәrqli, müxtәlif üslubların, maraqlı yaradıcılıq axtarışlarının yaranmasına sәbәb 

olur. Dövlәtin Yurt Gezilerinin, inqilab sәrgilәrinin tәşkil etmәsi, kәndlәrә, kәnd tәsәrrüfatına 

vә kәnd zәhmәtkeşlәrinә külli miqdarda vәsaitin ayırması cәmiyyәtdә xalq mәişәtinә vә 

mәdәniyyәtinә, xalq dekorativ tәtbiqi sәnәtinә olan marağın artmasına sәbәb oldu. 

Cumhuriyyәt dövrünün bir çox rәssamları öz yaradıcılıqlarında milli әnәnәvi elementlәrә 

müraciәt edәrәk Türkiyә xalqının mәdәniyyәtini vә әnәnәvi incәsәnәtini müasir dünya 

incәsәnәtindә tanıtmağa uğurla müvәffәq olmuşlar.  

Bu mәqalә dahi Atatürkün tәbliğ vә tәtbiq etdiyi misilsiz islahatlarının XX әsr Türkiyә 

incәsәnәtindә әks olunmasının tәdqiqinә yönәldilmişdir. Tәdqiqatın әsas mәzmununu siyasәtin 
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incәsәnәtә tәsiri nәticәsindә incәsәnәtdә meydana gәlәn yeni cәrәyanların vә yaradıcılıq 

yollarının inkişafının mürәkkәb proseslәrinin tәhlili tәşkil edir. 

Açar Sözlər: Atatürk, Cumhuriyyәt, Türkiyә incәsәnәti, yaradıcılıq axtarışları, monumental 

heykәltәraşlıq, plakat, xalq dekorativ tәtbiqi sәnәti 

 

ABSTRACT 

For many centuries, the concepts of state and politics live and develop inextricably. And just as 

politics strongly affects all spheres of human society, it has an irresistible influence on art, on 

the complex ways of its development, which is the most important and creative sphere of human 

activity. It should be noted that it would be extremely erroneous to present the Turkish state 

and the Turkish people, who have achieved great successes and victories in various fields of 

science and art, outside the political views of the genius Mustafa Kemal Ataturk, and not to 

take into account his judgments about the important role that science and art play in the political, 

economic and spiritual strengthening and revival of the state. 

The name of the famous Ataturk, the founder of the Turkish Republic and the genius of the 

entire Turkic world, is very dear and native to all Turkic-speaking peoples in our time. With his 

unsurpassed genius, outstanding talents displayed on the battlefields and political war, 

passionate love for the Motherland and the entire Turkish world, Atatürk not only prevented 

the destruction and disintegration of the Turkish state and people, but also, by implementing 

such important reforms in society as education, the acquisition of scientific and cultural 

innovations, created the basis for the Turkish flag to rise to heaven with renewed vigor and fly 

in eternity. 

The Turkish people, with their ancient roots and extremely rich cultural heritage, have made a 

very valuable spiritual contribution to the fine arts of the world. With the formation of the 

Republic in Turkey, such areas of art as sculpture, graphics, advertising and poster began to 

develop. The creation of the first monuments of monumental sculpture in the history of Turkey 

and the appearance of many famous Turkish sculptors is connected with the establishment of 

the Republic. As a result of the application of education, science, and literacy in all spheres of 

Turkish society, many famous women-artists, artists, athletes, and civil servants-appeared 

during the Republic. The fact that the state does not bind artists within the framework of any 

ideology, gives them freedom of creativity, leads to the appearance of different styles and 

interesting creative searches in the Turkish art of the Republic period. 

This article is devoted to the study of the reflection in the Turkish art of the twentieth century 

of the unique reforms that the great Ataturk preached and applied. The main content of the 

research is the analysis of the complex processes of development of new trends and creative 

ways in art that have emerged as a result of the influence of politics on art. 

Keywords: Ataturk, Republic, art of Turkey, creative search, monumental sculpture, poster, 

folk arts and crafts. 

 

1. GİRİŞ 

Hәr bir xalqın incәsәnәt әsәrlәri onu yaradan cәmiyyәtin formalaşmasının vә inkişafının 

mürәkkәb proseslәrini vә hәr dövrdә meydana gәlәn yeni aktual problemlәrin özünә mәxsus 

xüsusiyyәtlәrini özündә әks etdirmәyә qadirdir. Hәr bir xalq öz mәnәvi dәyәrlәrini, incәsәnәt 

әnәnәlәrini qoruyub saxlayaraq vә inkişaf etdirәrәk öz mәdәni irsini gәlәcәk nәsillәrә 

çatdırmaqla bir xalq kimi әriyib yox olmamasını, öz tarixi köklәrinin itmәmәsini tәmin edir. 
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Müasir mәdәniyyәtin vә incәsәnәtin insan cәmiyyәtinin hәyat fәaliyyәtinin bütün sahәlәrinә 

yeni nәfәs bәxş etdiyi zaman öz yaradıcılıqlarında milli adәt әnәnәlәrә, sadә insanların 

obrazlarına, xalqın mәişәtinә vә hәyatına müraciәt etmәlәri Türkiyә rәssamlarının özlәrini 

intellektual vә fәlsәfi sәviyyәdә daha dәrindәn dәrk etmәlәrinә vә müasir dövrdә daha yeni 

yaradıcı yüksәkliklәrә ucalmağa can atdıqlarına aydın dәlalәt edir. Bütün bunlar Türkiyә 

rәssamlarının tәsviri incәsәnәtin boyakarlıq, qrafika, heykәltәraşlıq, dekorativ tәtbiqi sәnәt kimi 

әnәnәvi sahәlәrindә yaratdıqları әsәrlәri vә onların bәşәr mәdәniyyәtinә verdiklәri mәnәvi 

töhvәlәri daha da dәyәrli edir. 

Aparılmış çox saylı tәdqiqatlar Türkiyә incәsәnәtindә monumental heykәltәraşlıq, plakat, 

reklam, qrafik illüstrasiyalar kimi yeni sahәlәrin yaradılaraq inkişaf etdirilmәsinin, müasir 

üslubların yaranmasının vә gәrgin yaradıcılıq axtarışlarının aparılması ilә dolğun  olan yeni bir 

parlaq sәhifәnin meydana gәlmәsinin әsas sәbәblәrinin dahi Atatürkün maarifçilk islahatları ilә 

bağlı olduğunu sübut edir.  

Lakin tәәssüflә qeyd etmәk lazımdır ki, bir çox Qәrb tәdqiqatçıları bu dahi insanın vә onun 

mәnәvi silahdaşlarının sanki yaşadıqları cәmiyyәtin әsrlәrlә qurub yaratdığı mәdәniyyәt vә 

incәsәnәt әnәnәlәrini kökündәn yox edәrәk, cәmiyyәtin şüurunda yalnız qәti vә ciddi 

dәyişikliklәr yarada bilәcәk yeniliklәrә daha çox üstünlük verdiklәrindә israr edirlәr.  

Әlbәttә ki, bütün bu mülahizәlәr olduqca yanlış vә әsassızdır. Şanlı Atatürkün dühası, onun 

tәbliğ vә tәtbiq etdiyi islahatlar Türkiyә dövlәtinin vә Türk xalqının Qәrb mәdәniyyәtinin soyuq 

tәfәkkürü tәrәfindәn kәskin texnoloji dәyişikliklәrә uğradılmış gәlәcәk mürәkkәb dünyada 

yaşaması vә mübarizә aparması qüdrәtinә malik olmaları üçün olduqca önәmli rol oynamışdır. 

(Baturin, Yuri Mikhailovich. 2005.). Böyük Atatürk öz dühası ilә baş verәcәk dәyişikliklәrin 

dramatik dönüşünün qarşısını alaraq, dәyişikliklәri daha da sürәtlәndirib, onları gәrgin 

mübarizәlәr nәticәsindә düzgün istiqamәtә yönәltmәyә nail ola bilmişdi. Bu kәskin 

dәyişikliklәrin Türk xalqının, cәmiyyәtininin hәyatında doğulması qaçılmaz vә labüd idi. 

Müasir dövr Türk xalqının qarşısına çözülmәsi vacib olan yeni aktual suallar vә mәsәlәlәr 

qoyurdu. Azadlığın, hüquq bәrabәrliyinin, xarici qәsbkarlarla aparılan amansız savaşlarda 

qәlәbәnin qazanılması Türk xalqına ağır itkilәr vә gәrgin mübarizәlәr hesabına başa gәlmişdir. 

Bu çәtin imtahan Türk xalqının mәnәvi dәyәrlәrinin hәr bir sahәsinә tәsir edәn güclü bir iz 

qoymuş olduqca böyük bir sınaq idi. Lakin Türk xalqının bütün bu sınaqlardan әzmlә keçәrәk 

parlaq qәlәbәlәr әldә edә bilmәsi sanki әfsanәvi simurq quşu kimi alovların içәrisindә yenidәn 

canlanaraq ucalan Türk dövlәtinin, mәdәniyyәtinin vә incәsәnәtinin  hәr bir sahәsindә bir çox 

yeni özünәmәxsus cәhәtlәrin meydana gәlmәsinә dә güclü tәkan verdi. 

Tәsadüfi deyildir ki, Atatürkün islahatları vә Cumhuriyyәtin qurulması dövrünә qәdәm qoymuş 

Türk rәssamlarının qarşısında duran әsas vәzifә Qәrb incәsәnәtinә mәxsus qabaqcıl üslubları 

vә texnikaları peşәkarcasına öyrәnib, onları yalnız tәqlid etmәkdәn ibarәt deyildi. Onların 

çiyinlәrinә qoyulmuş daha çәtin vә mühüm vәzifәlәrdәn biri öz yaradıcılıq yollarını daha 

dәrindәn qavrayıb dәrk etmәk, öyrәnilәn yeni tәsvir üslublarının axtarışlarının müasir Türk 

cәmiyyәtinin qarşısında duran yeni dövrün aktual suallarını canlandırmağa qadir olacaq milli 

incәsәnәt mәktәbinin yaradılmasıdan vә inkişaf etdirilmәsindәn ibarәt idi. 

 

2. ARAŞDIRMA. CUMHURİYYӘT DÖVRÜNDӘ TÜRKİYӘ İNCӘSӘNӘTİNİN 

FӘLSӘFİ MӘZMUNU. 

Qeyd etmәk lazımdır ki, artıq XIX әsrin әvvәllәrindәn başlayaraq Türkiyә rәssamlarının 

yaratdıqları miniatür әsәrlәrindә hәcm, işıq–kölgә, perspektiv kimi tәsvir elementlәrindәn geniş 
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istifadә edilәrәk realizmә can atıldığını asanlıqla müşahidә edә bilәrik. Bütün bu axtarışlar Türk 

boyakarlığının daxilindә Qәrb incәsәnәtinin üstün cәhәtlәrinin tәqlidi ilә mәhz Türk 

incәsәnәtinә mәxsus olan milli formaların, orijinal tәsvir üslublarının vә özünәmәxsus 

kompozisiya motivlәrinin tәtbiqi arasında baş verәn gәrgin daxili yaradıcılıq mübarizәsini 

açıqlayır. Әlbәttә ki, bu ciddi üslub vә texnika axtarışları XIX әsrdә Türkiyә rәssamlarının 

mәnzәrә janrında çәkdiklәri әsәrlәrin miniatür üslubuna xas olan sәthilikdәn azad olmasına,  

perspektiv elementlәrindәn düzgün istifadә edilmәsi isә olduqca canlı, realistik üsluba malik 

әsәrlәrin meydana gәlmәsinә kömәk etmişdir (Erbil, D. 1965). Bir çox Türkiyә rәssamları 

Gözәl Sәnәtlәr Mәktәbini bitirdikdәn sonra incәsәnәtdә yaranan yeni üslub vә cәrәyanları, 

realistik mәktәbin tәsvir texnikalarını vә üsullarını daha dәrindәn tәdqiq etmәk üçün o dövrün 

әn qabaqcıl incәsәnәt mәrkәzlәrinә Parisә vә Münhenә göndәrilirdilәr. Mәhz bu dövrlәrdәn 

başlayaraq Türkiyә rәssamlarının yaradıcılıqlarında impressionizm üslubunda yaradılan vә 

milli Türk koloritini, Türk şәhәrlәrinin romantik әhval ruhiyyәsini, möhtәşәm mәscidlәrinin, 

camilәrinin füsunkar zәrifliyini, qәhvәxanalarının, küçәlәrinin, kәndlәrinin şairanә sükutunu 

әks etdirәn olduqca gözәl boyakarlıq әsәrlәri meydana gәlir.  

Lakin Türk xalqının xarici qәsbkarlara–Antanta dövlәtlәrinin nәhәng hәrbi birliklәrinә qarşı 

yönәltdiyi azadlıq mübarizәsinin alovlu ruhunu daha dolğun әks etdirmәk vә tamaşacılara 

çatdırmaq üçün yeni tәsvir dilinә, daha güclü vә dolğun yaradıcılıq üslubuna ehtiyac duyulurdu. 

Türk rәssamları vәtәnә olan sevgilәrini  hәm müharibә meydanlarında aparılan azadlıq 

döyüşlәrindә olan öz şәxsi iştirakları ilә tәsdiqlәyir, hәm dә yaratdıqları әsәrlәrindә Türk 

xalqının çiyinlәrinә düşmüş olduqca ağır, iztirablı sınaqları vә eyni zamanda әsrlәrlә sönmәdәn 

parlayaraq tarixin sәhifәlәrindә әbәdi olaraq hәkk edilәcәk şanlı әmәllәri bәzәk düzәksiz, 

realistik sәpgilәrlә tamaşaçıya vә bәşәriyyәtә çatdırmağa can atırdılar. 

Dünya incәsәnәtindә misilsiz boyakarlıq әsәrlәri ilә ad qazanmış Türk rәssamları İbrahim Çallı, 

Namık İsmail çәkdiklәri döyüş sәhnәlәrindә Türk xalqının sadә nümayәndәlәrinin,  vәtәn 

uğrunda öz hәyatlarını qurban vermәyә hazır olan döyüşçülәrin, kәndlilәrin, qadınların hәlak 

olaraq әsl qәhrәmanlara çevrilmәlәrinin dramatik anlarını, zamanı sanki kәtan üzәrindә ani 

olaraq donduraraq, onların obrazlarını güclü, geniş rәng yaxarları vә fırçalarının qәti, qorxmaz 

hәrәkәtlәri ilә yapırdılar. Namık İsmailin ‟Kurtuluş savaşında topçular” adlı әsәrinin әsas 

qәhrәmanı olan yaralı Türk döyüşçüsünün fiquru süni, tәmtәraqlı qәhrәmanlıq pafosundan uzaq 

olaraq tәbii, ağır vә geniş rәng yaxarları ilә hәll edilmiş, daxilәn güclü vә әzmli obrazda tәsvir 

edilmişdir. Yaralı döyüşçü әyilmәz iradәsinin gücü ilә gәrgin mübarizәdәn vә aldığı ağır 

yaralardan zәiflәmiş bәdәninin bütün son qüvvәlәrini toplayaraq, sanki qırılmaz ruhunun bütün 

daxili gücünü düşmәnә tuşladığı axırıncı döyüş mәrmisinә  ötürmәyә, son nәfәsinin bahasına 

da olsa düşmәnә ölümcül zәrbә vurmağa can atır. Bu dramatik kompozisiyada yarı sınmış döyüş 

topunun, dağıdılmış istehkamın vә artıq şәhid olmuş digәr silahdaşların realistik tәsvirlәri baş 

verәcәk hadisәnin labüdlüyündәn, әsәrin әsas qәhrәmanının hәlak olacağından tamaşaçıya 

aydın xәbәr verir. Bütün kompozisiya sәhnәsini әhatә edәn qatı barıt dumanı әsәrә mәxsus 

dramatizm hisslәrini daha da artıraraq, eyni zamanda tamaşaçının fikrinin ikinci dәrәcәli 

detallara, arxa, uzaq planlara yayınmayaraq yalnız әsas qәhrәmanın obrazında cәmlәnmәsinә 

kömәk edir. Mәhz bu obraz әsәrin әsas ideya mәzmununu özündә bütün dolğunluğu ilә әks 

etdirir. Tamaşaçı bu cәsur yaralı Türk döyüşçüsünün bir qәdәr әldәn düşmüş, yalnız bütün son 

gücünün toplanılması sayәsindә ayaq üstündә durmuş mübariz fiqurunu seyr etdikcә anlayır ki, 

bu obraz artıq ölümsüzdür. Tәsvir edilmiş qәhrәman artıq ölüm vә hәyat arasında olan qorxunc 

sәrhәdi öz iradәsi vә qәtiyyәti ilә adlayaraq yalnız qәlәbә vә vәtәninin әbәdiyyatı haqqında 

düşünür. Kompozisiyanın bütün detallarına hakim olmağa can atan ölüm simvolikası bu 

obrazın daxili gücünә, gәrgin dinamikasına hakim ola bilmir. 

Maraqlıdır ki, döyüş sәhnәsini özündә әks etdirәn ‟Yunan topçularına hücum” adlı çox fiqurlu 

vә olduqca canlı, dinamik kompozisiya quruluşuna malik olan iri әsәri böyük istedadlı Türk 
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rәssamı Sami Yetik yalnız emalatxanasında işlәmişdir. Lakin әsәri seyr edәn tamaşaçı sanki 

rәssamın qeyri adi dühası ilә bir nәfәsә çәkilmiş bu sәnәt incisinin özündә әks etdirdiyi hәyat 

dolğunluğuna, ekspressiya hisslәrinin  güclü axınına valeh olmaya vә realizmi ilә seçilәn bu 

әsәrin işıqlı emalatxananın sükutunda yaradıldığına şübhә etmәyә bilmәz.  

Aşıb daşan güclü sel axını kimi düşmәn cәbhәsini, odlu top maneәlәrini yararaq, hәyәcanla 

qaçan, әllәri tüfәngli düşmәn әsgәrlәrini yalnız havada ildırım kimi parıldayan iti qılıncları ilә 

mәhv edәn Türk süvarilәrinin obrazları, şaxәyә qalxaraq kişnәyәn, çapan atların, qorxu vә 

hәyәcan içindә vurnuxaraq tәlaşla qaçan, yıxılan düşmәn әsgәrlәrinin tәsvirlәri güclü realistik 

üslubda işlәnilmişdir. Tәsvir edilmiş insan vә at fiqurlarının maraqlı rakurslarda verilmәsi, 

fiqurların olduqca canlı, tәbii hәrәkәtlәrdә çәkilmәsi vә müxtәlif emosiyaların zәnginliyi bu 

әsәri yaradan Türk rәssamının hüdudsuz tәxәyyülünün vә ustad peşәkarlığının danılmaz 

sübutudur.  

Bir çox tanınmış Türk rәssamları: İbrahim Çallı, Namık İsmail, Adil Sami Yetik, Hikmet, 

Feyhaman, Cemal, Şevket, Ali Sami, Tahsin Beyler öz yaradıcılıqlarında düşmәnlә çarpışan 

ideal Türk döyüşçüsünün monumental obrazını kәtan üzәrindә yaratmağa, milli duyğuları 

qәhrәmanlıq sәhnәlәri ilә alovlandırmağa can atırdılar. Bu rәssamların hazırladıqları sәnәt 

әsәrlәri 1918-ci ildә Vyana şәhәrindә sәrgilәndirilmiş vә bu әsәrlәri özündә әks etdirәn rәsm 

kataloqu da dәrc etdirilmişdir.  

Böyük Türk rәssamı Namık İsmailin ‟Vәtәn әmr edәrsә” әsәri özünün işlәnilmә texnikasına, 

tәsvirlәrin, insan vә at fiqurlarının, xırda detalların olduqca realistik sәpkidә hәll edilmәsinә vә 

kompozisiyanın orijinal quruluşuna görә diqqәti çox cәlb edir. Eyni zamanda bu kompozisiya 

öz süjetinin mәzmununun güclü ruhu ilә dә tamaşaçını heyrәtlәndirәrәk onu özünә qarşı biganә 

qoya bilmәz. Qarşısı alınmaz bir sürәtlә hücuma keçәn süvari alayı dәhşәtli uçurumun, dәrinliyi 

ölçülә bilinmәyәn geniş yarğanın üzәrindәn irәli atılaraq düşmәnә zәrbә vurmaq üçün nәhәng 

sıçrayış etdiyi zaman tәsvir edilmişdir. Qorxudan gözlәri bәrәlmiş, hәyәcanla kişnәyәn atların 

üzәrindә sükutla oturmuş süvari alayı artıq ölümcül sıçrayışı edәrkәn tәsvir edilir. Süvarilәrin, 

atların әsas kütlәsi kompozisiyanın sağ tәrәfindә yerlәşdirilmişdir vә tarazlıq qanunlarına görә 

bu kompozisiyada dağılma hissini yaratmalı idi. Lakin süvarilәrin әllәrindә tutaraq qabağa 

tuşladıqları iti mizraqlar sanki vizual bir illüziya yaradaraq coşqun bir hәrәkәtdә tәsvir edilmiş 

fiqurların hәrәkәt dinamikasını daha da artırır. Әn qabaq cәrgәdә, kompozisiyanın sol tәrәfindә 

yerlәşdirilәn, nәhәng sıçrayışdan sonra sanki havada ani olaraq donmuş atlı süvari fiquru 

kompozisiya mәrkәzini tәşkil edәrәk әsәrә tarazlıq hissini bәxş edir. Müxtәlif baxış 

nöqtәlәrindә–olduqca mürәkkәb rakurslarda, müxtәlif gәrgin vә dinamik hәrәkәtlәrdә tәsvir 

edilmiş atların vә insan fiqurlarının işlәnilmәsinin peşәkarlığı, sanki kompozisiyanı xәfif bir 

dumana bürüyәrәk müharibә sәhnәlәrinә mәxsus olan dramatik hisslәri daha da artıran, bir 

qәdәr solğun rәng palitrasının özünәmәxsus psixoloji tәsiri, bütün bunlar tamaşaçının qәlbindә 

olduqca dәrin izlәr qoymağa qadirdir. Sanki qarşısı alınmaz dәli bir fırtına kimi nәhәng, dibsiz 

uçurumu adlamağa çalışan bu dәmir iradәli polad süvari dәstәsini seyr etdikcә, onların sakit, 

ciddi üz cizgilәrini, qәtiyyәtli hәrәkәtlәrini izlәdikcә bu uçurumun fәth edilәcәyinin vә 

düşmәnin qızğın döyüş atlarının nalları altında әzilәcәyinin labüdlüyünün danılmaz bir hәqiqәt 

olduğunu hiss edirsәn.  

 

3. TÜRKİYӘ CUMHURİYYӘTİNİN İDEOLOJİ PRİNSİPLӘRİNİN SӘNӘT 

ӘSӘRLӘRİNDӘ ӘKS ETDİRİLİLMӘSİ. 

Әlbәttә ki, cәmiyyәtdә Türk әskәrinin mübariz obrazına yaranmış böyük marağı yalnız Türk 

xalqının düçar olduğu amansız müharibәlәrin nәticәsi kimi qәbul etmәk yanlış mülahizә olardı. 

Vәtәni, ailәsi, dövlәti uğrunda çarpışmağa, onları hәr an silahlanaraq qorumağa hazır olan ideal 

bir vәtәndaş obrazının köklәrini daha çox dahi Atatürkün apardığı Respublika islahatlarında 
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aramaq lazımdır. Yada salaq ki, qәdim Roma Respublikasının ilk әn saf dövrlәrindә hәr bir 

vәtәndaş, istәr patritsiy vә yaxud pelebey olsun, Respublikanın qanunları vә rifahı uğrunda hәr 

an legioner olmağa hazır olan bir cәmiyyәtin üzvlәri idilәr. Buna misal olaraq Arif Bedii Kaptan 

tәrәfindәn çәkilmiş ‟Cumhuriyetin Genclige Tevdii” adlı әsәri yada salaq. Rәssam Respublika 

başçısının –Atatürkün әtrafında tәsvir etdiyi әzmli vә olduqca sağlam bәdәnli Türk gәnclәrini 

Roma Respublikasını quran әfsanәvi Romul vә Remlәrә bәnzәtmәyә çalışmışdır. Әsrdә tәsvir 

edilәn bir çox elementlәr, mәsәlәn: gәnclәrin libasları, gәncin әlindә tutduğu mәşәl, әzәmәtli 

dağı bürümüş әzәmәtli ağ buludlar vә dahi Atatürkün üfüqlәrә doğru dikilmiş mәnalı vә ciddi 

nәzәrlәri sanki şanlı, qüdrәtli Respublikanın yenidәn yarandığını vә sәmalara ucaldığını qeyd 

edir. 

Lakin öz әzәmәtli әllәri vә dahi zehni ilә Türkiyә Cümhuriyyәtini quran Xalqın Atası heç zaman 

müharibәlәrin, qanlı savaşların vә başqa millәtlәrә tәcavüzün tәrәfdarı olmamışdır. Cәsarәt vә 

mәrhәmәt, cәmiyyәtdә bәrabәr hüquqların yaradılması, yenilәnmәk, modernlәşmәk vә eyni 

zamanda öz xalqına, onun adәt әnәnәlәrinә, mәnәvi dәyәrlәrinә dәrin ehtiram vә qayğı ilә 

yanaşmaq, bütün bunlar Atatürk üçün әvәz edilmәz, güclü bir lider olaraq sadәcә sözlәr vә 

gözәl şüarlar deyil onun böyük bir sәbr ilә tәtbiq etdiyi, hәyata keçirdiyi islahatların әsas 

mәrkәzi hissәsi idi. 

Tәsadüfi deyildir ki, bu dövrün boyakarlıq әsәrlәrindә yaralı düşmәn әsgәrlәrә yardım edәn 

Türk döyüşçülәrinin tәsvirlәrinә dә olduqca tez tez rast gәlinir. Böyük ustad Ali Cemalın ‟Bir 

az su” adlı әsәrindә atından enәrәk yaralı düşmәn әsgәrә yardım edәn Türk döyüşçüsü tәsvir 

edilmişdir. Türk döyüşçüsünün özündәn zәif, yaralı düşmәninә mәrhәmәt vә hörmәtlә yanaşan 

obrazı, onun nәcib hәrәkәtli aristokratik fiquru, aldığı yaradan ayaq üstündә dura bilmәyәrәk 

yerә çökmüş düşmәn әsgәrin sustalmış bәdәninin tәsviri, onun tәәccüb vә minnәtdarlıq 

hisslәrini ifadә edәn yorğun üzünün cizgilәri, bütün bunlar bu qeyri adi kompozisiyanı quran 

rәssamın insan psixologiyasının vә emosiyalarının әn incә tәzahürlәrini hiss edәrәk kәtan 

üzәrindә peşәkarcasına hәkk edә bilmәsinin, böyük istedadın sübutudur. Әsәrin rәng palitrası, 

fiqurların, detalların olduqca canlı, dәqiq vә eyni zamanda qorxmadan böyük peşәkarlıqla vә 

geniş rәng yaxarları ilә hәll edilmәsi bu az fiqurlu, lakonik, lakin olduqca güclü vә dolğun 

kompozisiyanı dahi Velaskesin şah әsәrlәrinә oxşadır. 

Fәlsәfi mәzmun bu dövrdә yaşayıb yaradan Türkiyә rәssamlarının әsәrlәrinin üslub 

axtarışlarına tәsir edәrәk hәr bir rәssamın yalnız ona mәxsus üslub xәttinin meydana gәlmәsinә  

vә digәrlәrindәn seçilmәsinә kömәk edirdi. İslahatlar dövrü Türk rәssamlarına әvvәlki 

çәrçivәlәrdәn çıxaraq yaradıcılıq azadlığına qәdәm qoymalarına vә ilham mәnbәlәrinin 

seçimindә, tәsviri cәrәyanların axtarışlarında yeni perspektivlәri әldә etmәkdә kömәk etdi. 

Azadlıq yoluna qәdәm qoymuş Türk xalqının mәnәvi irsinin ayrılmaz bir hissәsi olaraq onun 

ruhunu әks etdirәn milli әnәnәvi dәyәrlәri Atatürk dövrünün rәssamları daha realistik 

texnikalarda vә üslublarda ifadә etmәyә can atırdılar. Cümhuriyyәti yeni qurmuş vә müharibә 

meydanında çarpışmağa mәcbur olmuş Türk dövlәtinin qarşısında durmuş bütün iqtisadi 

çәtinliklәrә baxmayaraq ölkәnin әn çәtin zamanlarında belә mәdәniyyәt vә incәsәnәt sahәlәrinә 

aid olan bütün mәsuliyyәtlәri öz üzәrinә götürmәsi Türkiyәdә tәsviri sәnәtin tәnәzzülә 

uğramayıb әksinә onun mәdәniyyәt vә incәsәnәtinin inkişafında yeni bir mәrhәlәnin 

başlanmasına әlverişli şәrait yaratdı.  

Müasir dövrә addımlayan Türk cәmiyyәtinin şüurunda vә mәdәniyyәtindә qarşısı alınmaz 

mürәkkәb vә dinamik bir yenilәnmә prosesi başlanırdı. Buna ilk növbәdә bәzi dәyәrlәrin puç 

olduğu vә yeganә siyasi vә mәdәni bir hәqiqәt kimi sürәtlә inkişaf edәn zamanın doğurduğu 

yeniliklәrlә ayaqlaşmağı bacarmağa çağırışın qәbul edilmәsi tәkan verirdi. Türk rәssamları 

böyük sosial mövzuların vә hәyatın mühüm tendensiyalarının fәlsәfi mәzmunlarını estetik 

mәnimsәyәrәk sürәtlә dәyişilәn dünya mәdәniyyәtinә vә incәsәnәtinә, getdikcә kәskinlәşәn 
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qlobal bәşәri konfliktlәrә qarşı öz nәzәr nöqtәlәrini yaradıb tamaşaçılara aydın çatdırmağa 

müәssәr ola bilmişdilәr. 

 

4. TÜRKİYӘ İNCӘSӘNӘTİNDӘ MONUMENTAL HEYKӘLTӘRAŞLIQ, REKLAM 

VӘ PLAKAT KİMİ YENİ SAHӘLӘRİN YARADILMASI VӘ İNKİŞAFI. 

Cumhuriyyәt dövründә Türkiyә incәsәnәtindә boyakarlıq vә bәdii qrafika sahәlәrinin mövzu 

dairәsi olduqca genişlәnir. İlk dәfә olaraq Türkiyә incәsәnәtindә heykәltәraşlıq sahәsi yaradılır 

vә Türkiyәdә bir sıra çox istedadlı heykәltәraşlar nәsli yetişdirilir. Әn әsası isә monumental 

heykәltәraşlıq dövlәt tәrәfindәn inkişaf etdirilәrәk olduqca gözәl vә güclü monumental 

heykәltәraşlıq abidәlәrinin komplekslәri, tarixi şәxsiyyәtlәri әks etdirәn böyük hәcmli 

heykәllәr, büstlәr vә çox fiqurlu barelyef kompozisiyalar meydana gәlir.  

Qeyd etmәk lazımdır ki, Pietro Kanonika vә Haynrix Krippel kimi tanınmış heykәltәraşlar 

Atatürkә hәsr edilmiş bir sıra mürәkkәb kompozisiyalı böyük hәcmli monumental 

heykәltәraşlıq abidәlәrini yaratsalar da, Türk dünyasının dahisi Atatürk onun heykәl vә portret 

büstlәrinin hazırlanmasının sifarişlәrini әcnәbi heykәltәraşlara verilmәsi tәkliflәrini düzgün 

hesab etmәyәrәk bu işin yerinә yetirlmәsi üçün Türk heykәltәraşlarının yetişdirilmәsini vә bu 

sәnәtә dövlәt tәrәfindәn böyük qayğı göstәrilәrәk onun inkişaf etdirilmәsini daha uyğun hesab 

etmişdir. Türk sәnәtçilәrinә olan bu qayğı vә hörmәt әlbәttә ki, öz gözәl bәhrәlәrini tezliklә 

vermәli vә Türkiyә Cumhuriyyәtinin incәsәnәtini bir birindәn maraqlı sәnәt incilәri ilә 

zәnginlәşdirmәli idi. 

Mәhz Cumhuriyyәtin yaranması vә güclәnmәsinin nәticәsi olaraq Türkiyәnin tarixi ilә bağlı 

olan bir sıra körkәmli dövlәt xadimlәrinin, tanınmış şәxslәrin portretlәri yaradılır vә tarixi 

hadisәlәri özündә dolğun әks etdirә bilәn monumental boyakarlıq, heykәltәraşlıq vә qrafik 

üslubda işlәnilmiş kompozisiyalar meydana gәlәrәk inkişaf etdirilir. 

Dahi Atatürkün islahatları nәticәsindә cәmiyyәtin bütün tәbәqәlәrindә vә nәhәng ölkәnin hәyat 

fәaliyyәtinin hәr bir sahәsindә milliyyәtindәn vә cinsiyyәtindәn asılı olmayaraq vәtәndaşlıqda, 

sәs vermәdә, vәzifәlәrә seçilmәdә, әmәk vә tәhsildә bәrabәrhüquqluluğun vacibliyi anlamları 

tәtbiq edilir vә inkişaf etdirilirdi. Maarifçiliyin bәhrәlәri Türkiyәnin qadın vәtәndaşları üçün dә 

geniş yollar vә onların hәyatında yeni perspektivlәr açdı. Әlbәttә ki, Türkiyә dövlәtindә vә Türk 

cәmiyyәtindә qadına heç zaman alçaq nәzәrlәrlә baxılmayıb vә hәr bir Türk üçün qadın ilk 

növbәdә ana, hәyat yoldaşı vә ailәnin, ocağın qoruyucusu kimi olan müqәddәs bir varlıq 

simvolunda çıxış edir. Lakin Şanlı Atatürk vә Cumhuriyyәt dövrünün islahatları qadınlara 

seçim vә vәtәndaşlıq hüquqlarını, kasıb vә yaxud varlı tәbәqәyә mәnsub olmasına baxmayaraq 

müasir tәhsil almaq imkanlarını, peşә seçimindә, elmdә, yaradıcılıqda müvәffәqiyyәtlәr әldә 

etmәk üçün dövlәtin qayğı vә güclü dәstәyini bәxş etdi. Tәsadüfi deyildir ki, mәhz bu dövrlәrdә 

Türkiyә dövlәtindә elmdә vә texnikada olduğu kimi yaradıcılıq sahәlәrindә dә, dünya 

mәdәniyyәtindә vә incәsәnәtindә adları parlayaraq tanınmış bir çox olduqca istedadlı Türkiyәli 

heykәltәraş vә rәssam, şair vә aktyor olan qadınlar yetişir.  

Görkәmli Türk rәssamı Feyhaman Duranın tәlәbәsi olmuş Sabiha Bengütaş sonradan böyük 

ustad İhsan Özsoyun başçılığı altında Sanayi-i Nefise Mәktәbinnin ilk qadın heykәltәraş 

tәlәbәsi kimi tәhsilini müvәffәqiyyәtlә bitirәrәk İtaliyada Roma Gözәl Sәnәtlәr 

Akademiyasında tәhsilini davam etdirir vә burada böyük uğurlar vә şöhrәt qazanır. İstanbulda 

Taksim Meydanında Atatürkün şәrәfinә ucaldılan çox fiqurlu vә mürәkkәb kompozisiyalı 

nәhәng monumental abidәnin –Taksim Cumhuriyyәt Anıtının yaradılmasının üzәrindә tanınmış 

heykәltәraş Pietro Kanonika ilә birlikdә Sabiha Bengütaş vә Ali Hadi (Bara) bey kimi istetadlı 

Türk heykәltәraşları da çalışmışlar. Bu monumental abidәnin kompozisiyası iki çoxfiqurlu 

hissәdәn–iki üzdәn ibarәtdir. Bir hissәdә Mustafa Kamal Atatürk Qurtuluş savaşından olan bir 
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sәhnәdә, döyüş topu әtrafında düzülmüş әsgәrlәrin, sadә insanların önündә duraraq, bütün 

diqqәtini cәmlәyib nәzәrlәrini üfüqlәrә dikib, sanki hücum әmrini vermәyә hazırlaşan bir 

vәziyyәtdә  tәsvir edilir. Kompozisiyanın ikinci hissәsindә Atatürk mülki libasda әn yaxın 

silahdaşlarının, bayraqlar tutmuş zabit vә әsgәrlәrin, sadә insanların önündә durmuş vәziyyәtdә 

tәsvir edilir. Kompozisiyadakı insan fiqurları sanki geniş açılmış nәhәng darvazalardan çıxaraq 

günәş işığına qәrq olurlar. İnsanların bir qәdәr heyrәtlәnmiş vә yüksәk üfüqlәrә dikilmiş 

sevincli gözlәri, tәbәssümlü üzlәri elә bil ki, onların üfüqlәrdә nә isә qeyri adi gözәlliyә malik 

olan әzәmәtli vә parlaq, möhtәşәm bir tәzahürü seyr etdiklәri anda hәkk edilmişdir. Ön cәrgәdә 

duraraq ilhamlanmış, nurlu üzündә mülayim tәbәssüm hәkk edilmiş Millәt Atası sanki seyr 

etdiyi möhtәşәm әzәmәtdәn vәcdә gәlәrәk sağ әlini nәcib bir hәrәkәtlә bir qәdәr irәli uzadaraq 

tamaşaçıları, insanları yüksәk üfüqlәrdә parlayan, yeni qurulmuş gәnc Türkiyә Cumhuriyyәtini 

seyr etmәyә dәvәt edir. Bu monumental heykәltәraşlıq abidәsi bir incәsәnәt әsәri kimi hәm 

özünün maraqlı, çox fiqurlu, mürәkkәb kompozisiya quruluşu ilә, hәm dә malik olduğu qeyri 

adi daxili gücü ilә vә heykәltәraşların әsәrdәki qәhrәmanlıq vә nәcib ideal ideyalarını vahid bir 

süjet mәzmununda uğurla, olduqca harmonik vә peşәkarcasına uzlaşdırmağı bacardıqlarına 

görә dünya incәsәnәtinin şah әsәrlәrindәn biri sayıla bilәr.  

Sabiha Bengütaşın yaradıcılığında portret janrına böyük önәm verildiyini müşahidә etmәk 

mümkündür. Türkiyәnin bir çox tanınmış әdiblәrinin, yazıçılarının, rәssamlarının, 

diplomatlarının portret büstlәrinin yaradılmasında bu böyük istedadlı qadın heykәltәraşın 

xüsusi zәhmәti vә böyük rolu olmuşdur. Yaratdığı portret vә büstlәrindә tәsvir etdiyi 

modellәrinin yalnız zahiri oxşarlığı ilә qәnaәtlәnmәyәn böyük ustad insanların daxili alәmini, 

onların xarakterlәrini açıqlamağa, tamaşaçının qarşısında önә çıxartmağa çalışırdı. Onun 

yaratdığı portretlәr qalereyasını seyr edәrkәn gözlәrimizin önündә hәyatın acılarını dadmış sәrt, 

gәrgin vә tәzadlı xarakterlәrә malik olan vәzifәli şәxslәrin, dövlәt qulluqçularının üz 

cizgilәrindәn başlayaraq, daxilәn şairanә, romantik vә idealist bir qәlbә malik olduqları böyük 

bir bacarıqla açıqlanmış yaradıcı insanların olduqca müxtәlif vә mürәkkәb daxili dünyaları 

canlanır. Böyük ustadın әllәri altında gil vә yaxud mәrmәr kimi cansız materiallar sanki 

canlanaraq müsbәt vә yaxud mәnfi hisslәrin toqquşduğu real vә irreal dünyaların birlәşmәsini 

tәşkil edir vә eyni zamanda bu dünyaları öz әsәrlәrindә әks etdirmәyә can atan yaradıcı 

sәnәtkarın yalnız ona mәxsus olan hisslәri vә fikirlәri ilә dolğun zәngin daxili dünyası da bu 

sirli yaradıcı prosesdә әks olunur. Mәhz bu zaman biz artıq cansız materialı–mәrmәr daşı vә 

yaxud gili deyil, yalnız rәssamın bizim gözlәrimizin önündә canlandırdığı yeni bir dünyanı seyr 

etmәyә, anlamağa çalışırıq. Böyük ustadın dühası ilә adi cansız materiallar maddi predmet 

alәmi çәrçivәsindәn çıxaraq mәnәvi ideyaların vә estetik hisslәrin daşıyıcılarına çevrilirlәr.  

Görkәmli heykәltәraş Sabiha Bengütaşın yaratdığı monumental heykәltәraşlıq nümunәlәrindәn 

söhbәt açdıqda ilk sırada öz kompozisiyalarının lakonikliyi vә obrazların bәdii bütövlüyünә 

uyğun olaraq sadә lakin әzәmәtli formalarda hәll edilmiş Atatürkün Çankaya Köşkündә 

ucaldılmış Anıt heykәli abidәsini vә İsmet İnönü şәrәfinә Mudanyanın Mütareke Meydanında 

ucaldılmış Anıt abidә heykәlini nümunә gәtirmәk olar. Şanlı Atatürkün әzәmәtli çiyinlәri 

üzәrinә salınmış hәrbi plaş ağır, geniş, sәlis vә simmetrik qatlar yaradaraq hәrbi geyimdә tәsvir 

edilmiş dahi komandanın fiquruna mәxsus monumentallıq hisslәrini daha da artırır. Nәcib 

formalı әllәrini önündә şaquli vәziyyәtdә yerlәşdirilmiş hәrbi qılıncının qәbzәsi üzәrinә 

qoymuş, sakit vә ciddi nәzәrlәri ilә hüdudsuz üfüqlәri seyr edәn Atatürkün әzәmәtli fiquru sanki 

әbәdiyyәtdә donaraq, zamanın qatı dumanlı sükutu üzәrindә öz vüqarlı, sakit cizgilәri ilә hökm 

sürür. 

Qeyd edәk ki, mәhz Mudanyada atәşkәsin bağlanması, yeni qurulan Türkiyә Cumhuriyyәtinin 

İngiltәrә vә digәr Qәrb dövlәtlәri tәrәfindәn tanınması kimi olduqca mühüm bir siyasi zәfәr baş 

verir. Böyük Atatürk öz mәktublarında bu diplomatik qәlәbәnin Türkiyә Cumhuriyyәtinin 

gәlәcәk tarixindә böyük rol oynayacağını qeyd etmiş vә bu siyasi vәzifәni uğurla yerinә yetirә 
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bilmiş Batı cәbhәsi ordularının baş komandanı olan İsmet İnönünün ağır vә şanlı zәhmәtini 

olduqca yüksәk qiymәtlәndirmişdir. 1938 ci ildә bu böyük zәfәrin vә onu qazana bilmiş cәsur 

Türk döyüşçüsü vә istedadlı diplomat olan İsmet İnönünün şәrәfinә ucaldılacaq Anıt abidәsinin 

müsabiqәsi elan edilir. Müsabiqәdә qalib gәlmiş istedadlı heykәltәraş Sabiha Bengütaş İsmet 

İnönünün heykәlini dә güclü vә әzәmәtli, monumental formalarda hәll edir. Sol әlini hәrbi 

qılıncının qәbzәsinә dayayaraq, sol ayağı bir qәdәr irәli qoyulmuş vәziyyәtdә tәsvir edilәn 

fiqurun çiyinlәrindәn asılmış hәrbi plaş onu arxadan әhatә edәrәk heykәlә statik monumentallıq 

tәәssüratı bәxş edir. Hәrbi geyimdә vә hәrbi aksesuarlarla tәsvir edilmәsinә baxmayaraq İsmet 

İnönünün üzünün nәcib cizgilәri, sanki bir qәdәr içinә dalaraq ciddi fikirlәrә qәrq olmuş 

baxışları, qarşımızda duran bu insanın daha çox böyük ideyalarla yaşayaraq, mürәkkәb sualları 

çözmәyә çalışan  bir filosof tәbiәtinә malik olduğu haqqında tәәssürat oyadır.  

Cumhuriyyәt dövründә Türkiyә incәsәnәtinin qrafika, plakat, afişa vә illüstrasiya kimi sahәlәri 

inkişaf edәrәk cәmiyyәtin mәdәni hәyatında geniş tәtbiq olunur. Bu dövrün әn tanınmış qrafik 

ustalarından biri Türkiyә incәsәnәtindә öz çoxşaxәli yaradıcılığı ilә dәrin iz buraxmış ustad 

qadın Sabiha Rüştü Bozcalıdır. Tәhsilini Münhin vә Berlin şәhәrlәrindә başladıqdan sonra 

İstanbuldakı Sanayi-i Nefise Mәktәbindә davam etdirәrәk, 1928-1929 illәrdә Sabiha Rüştü 

Bozcalı böyük rәssam Namık İsmailin tәlәbәsi olur. 1930-1933 illәrdә rәssam Parisdә mәşhur 

neoimpresionizm üslubunda işlәyәn Paul Siqnak ilә birlikdә çalışaraq onun yaradıcılığına 

böyük maraq göstәrir. 1939-cu ildә Türkiyә Cumhuriyyәtinin Xalq Firqәsi vә Xalqevlәri 

qurumları tәrәfindәn tәşkil edilәn ‟Yurt Gezileri”nә dәvәt edilәrәk ölkәdә yaranmaqda olan 

yeni industriyanının, fabrik vә zavodların inkişafı ilә bağlı olan bir çox rәsmlәr, reklam vә 

plakatlar yaratmışdır. Bunların arasında ‟Yapı Kredi Bank” vә ‟İnhisarlar İdarәsi” üçün 

yaradılmış plakatları vә reklam illüstrasiyalarını, ‟Milliyet”, ‟Yeni Sabah”, ‟Hergün”, 

‟Havadis”, ‟Cumhuriyet” vә ‟Tercüman” qәzetlәrinә çәkilmiş illüstrasiyaları, 1950-1972 ci 

illәrdә on doqquz kitaba etdiyi gözәl rәsm vә illüstrasiyaları misal gәtirәrәk bu yorulmaz ustad 

qadının nә qәdәr böyük yaradıcılıq potensialına malik olduğunu dәrk etmәmәk mümkün 

deyildir. Qeyd etmәk lazımdır ki, istedadlı rәssamın kәtan üzәrindә yaratdığı realistik 

portretlәri, qrafik rәsimlәri ilә birlikdә rәssamın çoxlu sayda akvarel–suluboya texnikasında 

işlәdiyi gözәl mәnzәrәlәrdәn vә illüstrasiyalardan ibarәt yaradıcılıq irsi dә bizim zamanımıza 

çataraq Türkiyә incәsәnәtinin ayrılmaz bir hissәsini tәşkil edir.  

 

5. BULGULAR. TÜRKİYӘ RӘSSAMLARININ YARADICILIQ AXTARIŞLARININ 

ÖZÜNӘMӘXSUS XÜSUSİYYӘTLӘRİ. 

Türkiyә Respublikası qurulduqdan sonra 1923 cü ildә milli süjetlәri vә motivlәri öz 

yaradıcılıqlarında әks etdirәn kompozisiyalara meyl edәn ‟Yeni rәssamlar birliyi” meydana 

gәlir. 1924 cü ildә İstanbulda Kurtuluş müharibәsinin iştirakçılarının portretlәrindәn, milli 

azadlıq müharibәsinin sәhnәlәrini әks etdirәn kompozisiyalardan vә kәndlilәrin hәyatını, xalq 

mәişәtini canlandıran әsәrlәrdәn ibarәt sәrgi keçirdilir. Bir çox istedadlı Türk rәssamlarının 

әsәrlәrindә simvolizmә, impressionizmә, kubizmә vә futurizmә olan meyl aydın oxunur. Bir 

çox Rus vә Qәrb tәdqiqatçıları Cumhuriyyәt dövründә çalışmış Türkiyә rәssamlarının 

yaradıcılıqlarında Sovet Sosialistik ölkәlәrinin incәsәnәtinә xas olan oxşarlıqları vurğulamağa 

çalışsalar da bu mülahizәlәrin yanlış olduğu asanlıqla nәzәrә çarpır. Sovet incәsәnәtinin dövlәt 

tәrәfindәn olduqca ciddi nәzarәt altına alınması vә tәmzinlәnmәsi, rәssamlara öz әsәrlәrindә 

yalnız Sovet ideologiyasına uyğun olan mövzulara müraciәt etmәlәrinә izn verilmәsi, yeganә 

düzgün yaradıcılıq üslubu kimi yalnız realizmin qәbul edilmәsi Sovet incәsәnәtini dar 

çәrçivәlәrә qoyaraq, yaradıcılıq axtarışlarının mürәkkәb proseslәrinin inkişafını lәngidirdi. 

Әmәyә, idmana, kolxozçuların, fәhlәlәrin hәyatına, xalqın mәişәtinә vә s. hәsr edilmiş Sovet 

rәssamlarının әsәrlәrinin әsas mәzmununu Sovetlәr dövlәtinin ideologiyası ilә yaşayan sadә 

insanların necә xoşbәxt vә razı hәyat sürdüklәrinin incәsәnәt vasitәsi ilә әks olunması tәşkil 
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edirdi. Bir çox rәssamlar öz yaradıcılıqlarında şәrti dekorativ üsluba müraciәt etsәlәr dә tәәssüf 

ki, mövzu oxşarlıqları bu әsәrlәri bir birinә olduqca oxşar edirdi. Sovet rәssamlarının realizm 

mәktәbinә mәxsus olan olduqca güclü ifadә vasitәlәrini, realistik tәsvir priyomlarını, peşәkar 

rәsm vә boya texnikalarını әla bilmәlәrinә baxmayaraq, onların fikir vә ideya axtarışlarının 

qarşısında qoyulmuş dar sәrhәdlәr yaradılan bir çox әsәrlәri daxilәn cansız vә teatr sәhnәlәrinә 

oxşar edirdi. 

Türkiyә Cumhuriyyәtinin incәsәnәtә, rәssamlara, onların yaradıcılıq axtarışlarına tam 

sәrbәstlik vә azadlıq vermәsi, dövlәt tәrәfindәn yeganә tәbliğ edilәn bir ideologiyanın yalnız 

vәtәnә mәhәbbәt vә maarifçilikdәn ibarәt olması Türkiyәnin incәsәnәtindә olduqca müxtәlif, 

bir birindәn fәrqli üslubların, tәsvir dillәrinin vә texnikalarının, yaradıcılıq axtarışları ilә zәngin 

tәzadlı vә rәngarәng kompozisiya mövzularının yaranmasına vә getdikcә daha da inkişaf 

etmәsinә güclü tәkan verdi. Cumhuriyyәt dövrünün rәssamları öz xalqının mәişәtini, kәndlilәri 

vә yaxud fәhlәlәri, sadә insanları vә s. tәsvir edәrkәn öz әsәrlәrindә tәsvir etdiklәri obrazların 

daha çox daxili alәmlәrini açıqlamağa, bu obrazların onlarda doğurduqları hisslәri vә 

emosiyaları tamaşaçılara çatdırmağa can atırdılar.  

Öz әsәrlәrindә müxtәlif Qәrb üslublarına vә texnikalara müraciәt etmәlәrinә baxmayaraq 

Türkiyә rәssamlarının yaradıcılıqlarında öz milli köklәrindәn ayrılmamağa can atmaları aydın 

nәzәrә çarpır. Cumhuriyyәt dövrünün dahi rәssamı Turqut Zaimin 1935-ci ildә Cemal Bingölә 

yazdığı mәktubunda ona Qәrb rәssamlarının Rembrandtın, Lotun, Matisin, Renuarın әsәrlәrini 

tәdqiq etmәsinә, lakin sadә tәqliddәn uzaq olaraq öz üslubunu daxili alәmini tәyin etmәyә, öz 

yaradıcılığını Şәrqdәn ayırmamağa dәvәt edirdi. Tәsadüfi deyildir ki, bu dövrlәrdә çalışan bir 

çox tanınmış rәssamların әsәrlәrindә müasir kubizm, futurizm, primitivizm, simvolizm kimi 

üslubların xalq sәnәtinin elementlәri vә әnәnәnәvi Türk sәnәtinin estetik prinsiplәri ilә sinkretik 

olaraq birlikdә çıxış etdiklәrini aydın müşahidә edә bilәrik. 

Cumhuriyyәtin 1923-cü illәrdәn başlayaraq kәnd tәsәrrüfatını qaldırmaq, kәndlilәrә, fermerlәrә 

dәstәk olmaq üçün Ziraat Bankı tәrәfindәn külli miqdarda kәnd tәsәrrüfatı avadanlıqlarının, 

maşınların vә çoxlu texnikanın kömrük xәrclәrinin lәğv edilәrәk kәndlәrә, fermerlәrә 

çatdırılmasını tәşkil etmәsi, aşar vergisinin yox edilmәsi, kәndlilәrin ehtiyaclarının dәf edilmәsi 

üçün dövlәt tәrәfindәn çoxlu sayda kreditlәrin ayrılması, Xalqevlәrinin, İnqilab sәrgilәrinin, 

Yurt Gezilerinin yaradılması cәmiyyәtdә vә incәsәnәtdә kәnd mәişәtinә, folklora, xalq 

dekorativ tәtbiqi sәnәtinә, onun elementlәrinә qarşı xüsusi bir maraq oyada bildi( Kireev, N.Q. 

2007.). Bu mövzularda Namık İsmail kimi bir çox istedadlı rәssamların klassik realizm 

üslubunda yaratdıqları әsәrlәri ilә yanaşı әnәnәvi–geleneksel üslubda, bir qәdәr şәrti dekorativ 

dildә  yaradılan olduqca müxtәlif vә maraqlı incәsәnәt әsәrlәri meydana gәlir. Nurullah Berkin, 

Turqut Zaimin, Sabri Berkelin, Nuri İyemin, Bedri Rahmi Eyüboğlunun, Abidin Elderoğlunun, 

Cemal Tollu vә s. istedadlı Türk rәssamlarının yaradıcılıqlarına Qәrb akademik üslubundan 

ayrılaraq öz ilham mәnbәlәrini milli әnәnәvi formalarda aramaqları, әsәrlәrinin 

kompozisiyalarında xalq mәişәtinә vә mәdәniyyәtinә üz tutmaları xasdır.  

Cemal Tollu, Bedri Rahmi Eyüboğlu kimi tanınmış ustad rәssamlar öz yaradıcılıqlarında Türk 

xalqının mifik-poetik dünya görüşünü, Anadolunun qәdim Hittit simvolikasını açıqlayan tәsvir 

kanonlarına böyük hәvәslә müraciәt edirlәr. Metaforik kompozisiya quruluşuna, şәrq rәng 

palitrasının çalarlarına malik olan bu әsәrlәr sanki tamaşaçınının gözlәri önündә ekspressiya vә 

dinamika ilә dolğun olan sirli bir alәmi canlandırır. 

 

7. MÜZAKİRӘ VӘ NӘTİCӘ. 

Türkiyә rәssamlarının apardıqları bütün bu olduqca mürәkkәb yaradıcı axtarışların әsas 

mәqsәdi ilk növbәdә Türk xalqının qәdim vә orta әsrlәrә mәxsus tәsvir әnәnәlәrinin, Türk 
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xalqının zәngin mәnәvi irsinin, etnik dәyәrlәrinin müasir sәnәt әsәrlәrindә ümumdünya 

incәsәnәti sәviyyәsindә nümayiş etdirәrәk işıqlandırılmasından ibarәtdir. Bu әsәrlәrin meydana 

gәlmәsi ilә Türk cәmiyyәtindә xalq sәnәtinә, keramikaya, xalçaçılığa, toxuculuq vә parça 

sәnәtinә olan marağın artmasına, yox olmaq tәhlükәsi gözlәnilәn bir çox etnik mәdәniyyәt 

elementlәrinin dirçәlmәsinә, onların simvolikalarının yenidәn “doğulmasına” vә müasir 

incәsәnәt әsәrlәrindә yenidәn hәvәslә tәtbiq edilmәsinә geniş vüsәt verdi. Qeyd etmәk lazımdır 

ki, Atatürkün böyük bir sәbr ilә qurduğu yeni cәmiyyәtdә tәtbiq etdiyi islahatların әsas 

mәzmunu da mәhz öz etnik köklәrinә, xalqının mәnәvi dәyәrlәrinә bağlı qalaraq yenilәnmәk, 

müasir dünyada öz individual cizgilәrini saxlayaraq irәlilәmәkdәn ibarәt idi. Mustafa Kemal 

Atatürkün Türkiyәnin yeni nәhәng vә müasir sәnaye ölkәsinә çevrilmәsinә can atması ilә yanaşı 

onun incәsәnәtin bütün sahәlәrinә göstәrdiyi әvәzsiz qayğıları da tarixi yazılarda hәkk edildiyi 

kimi bizә çatmış misilsiz memarlıq abidәlәrindә, Cumhuriyyәt dövründә yaradılmış gözәl 

incәsәnәt әsәrlәrindә dә aydın әks olunur. Dahi Öndәr incәsәnәtin insanların vә cәmiyyәtin 

mәnәvi inkişafında oynadığı rolu әvәzsiz hesab edәrәk sәyyar sәrgilәrin, inqilab sәrgilәrinin, 

yaradıcı insanların cәlb edildiyi ‟Yurd Gezilerinin” tәşkil edilmәsinә böyük önәm verirdi. 

Özünü Türkiyә xalqının, onun tarixinin ayrılmaz bir hissәsi hesab edәn Mustafa Kamal Atatürk 

öz xalqının Cumhuriyyәtdәn öncәki incәsәnәt nümunәlәrini, sәnәt әsәrlәrini 1937-ci ildә 

açdırdığı Rәsm vә Heykәl muzeyindә toplanaraq qorunmasının vә Türkiyәnin mәnәvi, mәdәni 

irsinin yox olmayaraq gәlәcәk nәsillәrә çatdırılmasının qayğısına qalmışdır. Osmanlı dövründә 

1882-ci ildә açılmış Sanayi-i Nefise-i Mәktәbini tәmir vә inkişaf etdirәrәk 1928-ci illәrdә Güzel 

Sanatlar Akademiyasına çevirәn Atatürk burada tәhsil alan bir çox istedadlı tәlәbәlәri öz 

peşәkarlıqlarını inkişaf etdirmәk üçün Parisә, Almaniya vә Avstriya ölkәlәrinә göndәrәrәk 

onlara dәstәk olmuşur. Türkiyә incәsәnәtinin demәk olar ki, elә bir sahәsi yoxdur ki, Millәtin 

Atası Atatürkün nәzәrlәrindәn, qayğısından qıraqda qalsın. 1928-ci illәrdә Atatürk Ankara, 

İzmir vә İstanbul şәhәrlәrindә musiqi mәktәblәri vә konservatoriyaları açdıraraq Türkiyә 

musiqiçilәrinin xaricdә akademik musiqi tәhsili almalarına vә Türk musiqisinin daha da 

ucalmasına qulluq göstәrmişdir. 1924-cü ildә Atatürk Ankarada “Riyaseti Cumhur Musiki 

Heyeti” adlı simfonik orkestrı vә ‟Musiki Muallim Mektebi”ni qurdurdu. Bu musiqi ocağında 

hәm Türk hәm dә Qәrb musiqisi dәrindәn tәdqiq edilәrәk tәdris olunurdu. Mustafa Kamal 

Atatürkün Türkiyәnin incәsәnәtinә, onun gәlәcәk mәdәniyyәtinә göstәrdiyi xidmәtlәri olduqca 

böyük vә әhәmiyyәtlidir. Bu dahinin qurduğu, yaratdığı әzәmәtli әmәllәrinin çiçәklәnmiş 

bәhrәlәrini biz bu gün Türkiyә Respublikasının elm vә sәnayedә, tibb vә incәsәnәtdә müasir, 

dinamik, sürәtlә dәyişәrәk irәlilәyәn dünyanın, zamanın ön sıralarında qürur vә qәtiyyәtlә 

addımlamasında aydın müşahidә edә bilәrik. 
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XÜLASӘ 

Uşaq pornoqrafiyası çox hәssas vә emosiyalar doğura bilәn bir mövzudur. Günahsız vә zәif 

uşaqların rәhmsizcәsinә tәhqiramiz vә aşağılayıcı şәkildә istismar olunması hәr bir insanın 

qәlbindә zәrәrçәkmiş uşaqlara qarşı mәrhәmәt hissi vә bu istismara görә mәsuliyyәt daşıyan 

şәxslәrә qarşı qәzәb vә ikrah hissi yaradır. Mәsuliyyәt daşıyan hәmin şәxslәr yalnız uşaq 

pornoqrafik şәkillәrini yaradan vә yayanlar deyil, hәmçinin hәmin şәkillәrә baxmaqla, istismara 

dәstәk olanlardır. 

Uşaq pornoqrasiyasının “inkişafı”na elmi vә texniki tәrәqqinin әhәmiyyәtli tәsirlәri 

danılmazdır. Bununla yanaşı, İnternet Uşaq Pornoqrafiyası son illәr әrzindә yaranmış fenomen 

olsa da, uşaqların müxtәlif cinsi istismarlara mәruz qalması vә seksual obyekt kimi görülmәsi 

tarixi insanlığın tarixi qәdәr qәdimdir. Uşaqların mövzu olduğu erotik әdәbiyyat vә rәsmlәrin 

uzun bir tarixi vardır.  

İnternet vә bununla bağlı rәqәmsal texnologiyalar uşaq pornoqrafiyasının yaradılması, 

yayılması vә baxılması üçün yeni vә daha effektiv vasitәlәrә yol açdı. Rәqәmsal kameralar vә 

veb-kameralar uşaq pornoqrafiyasını yüksәk texniki keyfiyyәtlә - bәzәn ev şәraitindә - istehsal 

edilmәsini mümkün etdi. Bundan sonra tәsvirlәr dünyanın istәnilәn yerindәn İnternet veb-

sәhifәlәrinә yüklәnә, yaxud fәrdlәr arasında elekton poçt ünvanı, xәbәr qrupları, bülleten 

lentlәri, çat otaqları vә digәr şәbәkәlәr vasitәsilә birbaşa mübadilә edilә bilәr. Uşaq 

pornoqrafiyasının istehlakçıları tәsvirlәri ucuz, anonim şәkildә, istәnilәn yerdә vә istәnilәn 

zaman әldә edә, yerlәşdirә vә hәmin tәsvirlәrin keyfiyyәtinin itmәsi tәhlükәsi olmadan saxlaya 

bilәr.  

İnternet uşaq pornoqrafiyası, әslindә, uşaq cinsi istismarının tәrkib hissәsi kimi nәzәrdәn 

keçirilmәlidir, belә ki, o, әsas etibarilә, tәmaslı cinsi istismar kontekstindә baş verir. İstismar 

edәn şәxslәr hәrәkәtsiz tәsvir vә ya video görüntülәri şәxsi mәqsәdlәri üçün yaratmış ola, bәzi 
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hallarda isә hәmin tәsvirlәri başqaları ilә paylaşa bilәrlәr. Bu halda istismar tәsvirlәrini 

yaratmağın tәsirlәrini istismarın öz tәsirlәrindәn ayırd etmәk bir qәdәr çәtinlәşir.  

İnternetin strukturu özlüyündә İUP-a nәzarәt olunmasını çәtinlәşdirir. Mәlum olduğu kimi, 

internet tamamilә demokratik bir tәsisatdır vә idarә olunmur. Heç bir nәzarәtedici vә ya 

yerlәşdirici agentliyә, orqana malik olmayan mәrkәzlәşmәmiş sistem olan İnternet 

cinayәtkarların aşkar edilmәsini çәtinlәşdirir. Yüzlәrlә şәbәkәlәrdәn ibarәt olan bu sistemdә 

İUP ilә әlaqәdar hәr hansı veb saytın, yaxud xәbәr qrupunun bağlanması cinayәtin qarşısının 

alınmasında çox ciddi әhәmiyyәtә malik olmur, belә ki, yüzlәrlә digәr veb saytlar bağlanmış 

saytların yerini dәrhal tutur. Mәqalәdә internetin uşaq pornoqrafiyasının inkişafına tәsiri vә 

bunun qarşısının alınması üçün tәdbirlәr irәli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: uşaq pornoqrafiyası, internet, istismar, tәsvirlәr 

 

ABSTRACT 

Child pornography is a very sensitive and emotional topic that can evoke hard feelings. The 

cruel, humiliating and degrading exploitation of innocent and vulnerable children evokes the 

feeling of compassion in the heart of every human being for the victims and anger and disgust 

towards those responsible for this exploitation. Those responsible are not only the creators and 

distributors of child pornography, but also those who support the exploitation by looking at 

those images. 

The sufficient impact of scientific and technological progress on the "development" of child 

pornography is doubtless. At the same time, although Internet child pornography has been a 

phenomenon in recent years, the history of child sexual abuse and sexual exploitation is as old 

as human history. There is a long history of erotic literature and pictures that children are the 

subject of. 

The Internet and related digital technologies have opened up new and more effective ways to 

create, disseminate, and view child pornography. Digital cameras and webcams have made it 

possible to produce child pornography in high technical quality - sometimes at home. Images 

can then be uploaded to the Internet from anywhere in the world, or exchanged directly between 

individuals via email, newsgroups, newsletters, chat rooms and other networks. Consumers of 

child pornography can obtain, place, and store images cheaply, anonymously, anywhere, and 

anytime, without the risk of losing their quality. 

Internet child pornography should, in fact, be viewed as an integral part of child sexual abuse, 

as it occurs primarily in the context of contact sexual abuse. Users may have created still images 

or videos for their own purposes, and in some cases may share those images with others. In this 

case, it is somewhat difficult to distinguish the effects of creating depictions of exploitation 

from the effects of exploitation itself. 

The structure of the Internet in itself makes it difficult to control the Internet child pornography. 

As you know, the Internet is a completely democratic institution and is not governed. The 

Internet, which is a decentralized system with no regulators or agencies, makes it difficult to 

detect criminals. In this system of hundreds of networks, the closure of any Internet child 

pornography-related website or newsgroup is not very important in preventing crime, as 

hundreds of other websites immediately replace blocked sites. The article discusses the impact 

of the Internet on the development of child pornography and measures to prevent it. 

Key words: child pornography, internet, exploitation, depictions 
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Child pornography is a very sensitive and emotional topic that can evoke hard feelings. The 

cruel, humiliating and degrading exploitation of innocent and vulnerable children evokes the 

feeling of compassion in the heart of every human being for the victims and anger and disgust 

towards those responsible for this exploitation. Those responsible are not only the creators and 

distributors of child pornography, but also those who support the exploitation by looking at 

those images. 

The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the sale of children, 

child prostitution and child pornography, to which the Republic of Azerbaijan acceded to the 

Law of April 2, 2002, defines "child pornography" as follows: 

“Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in real 

or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for 

primarily sexual purposes.” 

CIRCAMP ( Cospol Internet Related Child Abusive Material Project) and other 

international law enforcement agencies believe it is time to stop using the term "child 

pornography" to describe images of child sexual abuse and use a different word to better 

understand the crime and be more respectful of child victims. Sexual image of the child is “an 

exploitation” or “degradation”, it cannot be “a pornography”. Pornography – is the sexual 

intercourse of two adults with mutual consent, which is legally distributed to the soceity. But 

sexual images of a child is not so. A child in such an image cannot give his/her consent, they 

are victims. The adults, enjoying to watch child pornographic images do not think of it as an 

exploitation or degradation and presenting of such images as “porno” or “child porno” creates 

the belief of its acceptibility [Richard Wortley and Stephen Smallbone, 2012]. 

Though the impact of scientific and technical progress on the “development” of child 

pornography is very important and the Internet Child Pornography is phenomenon of the recent 

years, the history of child abuse and of the attitude towards them as an sexual object is as ancient 

as the humanity. Erotic literature and images, theme of which are children have a long history. 

In general, most historians believe, that understanding the childhood as a separate stage – 

innocent and needing special care – of human development is the invention of modernity [Aries, 

1962]. 

Images in the Greek and Roman art and literature are known to everybody. Though Renaissance 

paintings in Europe mainly consist of religious and allegorical scenes, they are full of naked 

children images. It was possible to come across child pornographic images among the samples 

of literature and art of the later periods, too. For example, the most famous author of naked and 

semi-naked little girls is Charles Lutwidge Dodgson, whom we know as Lewis Carroll for his 

work “Alice in Wonderland”. It is clear from Carroll’s diary that he was photographing naked 

girls, the youngest of whom was 6 years old. It is supposed that he photographed more than 

3000 photos, containing only children. However, before his death in 1898, Carroll destroyed 

most of the children photos and only some of them survives until our days. [Aries, 1962]. 

After the invention of the real camera, which could take permanent pictures in 1826, child 

pornography began to take on its present meaning. Almost immediately after that, child 

pornography began to be created, sold, and collected. However, throughout the 20th century, 

child pornography continued to be a limited activity. Internet has dramatically increased the 

number of pornographic materials, the effectiveness of their distribution, and their entirely 

anonymous access anywhere and anytime [Richard Wortley and Stephen Smallbone, 2012]. 

Furthermore, internet made the distribution of child pornographya real international activity 

field. An image can be created in one country, saved in the server in another country and can 

be seen in an completely different country. Global nature of Internet Child Pornography (ICP) 

requires new methods of its investigation and control. An investigation, started in one police 

PROCEEDINGS BOOK 45 www.izdas.org



 

 

department, with great probability, will exceed the jurisdiction borders of that state. And 

different countries have different laws on child pornography and different opporunities to 

struggle against this problem. I think, ICP requires more cooperation and coordination between 

law enforcement bodies and other agencies than any other crimes. 

One of the concepts, included in child pornography is the concept of “a virtual child”. A virtual 

child can be created in two forms: first, the creation of pornographic images of adults, looking 

like juveniles (it is also called a “semi-legal” form); second the creation of images by computer 

graphics or composite (synthesized) images. This form is realized by putting child’s head on 

the body of the person, engaged in sexual activity. 

Legal concept of child pornography differs for the jurisdictions, but its non-legal concept is 

used for research works, preventive measures and enlightenment purposes. According to the 

report of the UN High Comissioner for Human Rights, “Child pornography is demonstrating of 

attraction of children to real or simulated obvious sexual activities in any form or presenting 

children’s private parts for sexual purposes [Richard Wortley and Stephen Smallbone, 2012]. 

Pornographic materials include still images, video and audio records, as well as written 

materials.  

Child pornography differs from each other for its hardness. Taylor, Quayle and Holland created 

a table of 10 levels of child pornography hardness, which is known as COPINE scale in the 

field of law (Table 1). This table defines the levels from the non-sexual child images, collected 

from legal sources (for example, magazines) till the images of sexual intercourse of children 

with other children, with adults, even with animals [Taylor M, E.Quayle and G.Holland, 2001]. 

A modified form, defining 5 levels of this table is applied while judging for child pornography 

crimes in Great Britain.  

Table 1 

 COPINE Table 

Content Description 

1. Indicative Nonerotic and nonsexualized pictures 

showing children in their underwear, 

swimming costumes, and so on, from either 

commercial sources or family albums; 

pictures of children playing in normal 

settings, in which the context or organization 

of pictures by the collector indicates 

inappropriateness 

2. Nudist:  Pictures of naked or seminaked children in 

appropriate nudist settings, and from 

legitimate sources 

3. Erotica Erotica: Surreptitiously taken photographs of 

children in play areas or other safe 

environments showing either underwear or 

varying degrees of nakedness 

4. Posing:  Deliberately posed pictures of children fully 

or partially clothed or naked (where the 

amount, context, and organization suggests 

sexual interest) 
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5. Erotic posing:  Deliberately posed pictures of fully or 

partially clothed or naked children in 

sexualized or provocative poses 

6. Explicit erotic posing:  

 

Emphasizing genital areas where the child is 

posing either naked, partially clothed, or fully 

clothed 

7. Explicit sexual activity:  Involves touching, mutual and self-

masturbation, oral sex, and intercourse by 

child, not involving an adult 

8. Assault:  Pictures of children being subjected to a 

sexual assault, involving digital touching, 

involving an adult 

9. Gross assault:  Grossly obscene pictures of sexual assault, 

involving penetrative sex, masturbation, or 

oral sex involving an adult Level 

10. Sadistic/bestiality:  (a) Pictures showing a child being tied, 

bound, beaten, whipped, or otherwise 

subjected to something that implies pain; (b) 

Pictures where an animal is involved in some 

form of sexual behavior with a child 

 

As mentioned above, internet and related digital technologies gave way to new and more 

effective means of creation, distribution and watching of child pornography. Digital cameras 

and web-cameras made possible to produce child pornography with high quality – even at 

home. After that, images can be uploaded in internet web sites in any part of the world or can 

be directly exchanged by e-mails, news groups, newsletters, chat rooms and other networks. 

Consumers of child pornography can obtain those images free, anonymous, anywhere and 

anytime, can place and save them without the danger of loosing their quality. So it's no 

coincidence that in 1980 the best-selling child pornography magazine in the United States sold 

around 800 copies [Jenkins P. 2001],  but 20 years later,  IUP alone has half a million 

subscribers worldwide [Krone T. 2005]. As it seems, internet’s role in the comprehensive 

“development” of child pornography is significant.  

It is worth to note that Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 

13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child 

pornography, Child pornography, which consists of images of child sexual abuse, and other 

particularly serious forms of sexual abuse and sexual exploitation of children are increasing and 

spreading through the use of new technologies and the Internet [Official Journal of European 

Union, L 335, vol.54, 17 dekabr 2011. Directives: Directive 2011/92/EU of the European 

Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual 

exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 

2004/68/JHA]. 

Child pornography consists of three elements: creation, distribution and watching. Internet and 

related technologies has made a “revolution” in methods of realising all of three elements. Thus, 

internet has deepened the child pornography problem by increasing the number of accessible 

child pornography materials, by raising the quality of the effectiveness of its distribution and 

by easening the access to such images. 
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Let’s dig deeper into the elements of child pornography. Creation – is the producing of 

pornographic images. In the pre-Internet period, most of child pornography images were uneven 

and cloudy because of being in turnover for a long time and of being copied from magazines 

and films [Richard Wortley and Stephen Smallbone, 2012]. Internet-related digital technologies 

made possible to produce technically flawless images. Alongside with making different formats 

(image, video and audio records), digital technologies has created live and interactive 

experiences through web-cameras. Producers are even able to manipulate the images for 

creating composite or virtual images. 

Distribution of images means its transmission from producers to users. In the pre-Internet period 

child pornography images were distributed and sold in a printed form. Such materials, brought 

from other countries should pass the border control and customs bodies were successful in 

preventing the import of such products [Ahart G. 1982]. But internet provides the distribution 

network into the house from any point of the world.  

In the pre-Internet period, watching child pornogprahy required the obtaining of printed copies 

of them. In the Internet era, “watching” means just the downloading of child pornography from 

the other computer or Internet server. After that, those materials become available anywhere 

and anytime. 

It is necessary to pay attention to the excerpts from the calculations, conducted by different 

scientists and law organizations to understand the impact of internet on the extention of child 

pornography and to measure the current scale of this problem: 

 The number of individuals using IUP is in millions  (National Center for Missing and 

Exploited Children); [Richard Wortley and Stephen Smallbone, 2012]. 

 It was calculated that there between 50,000 and 100,000 pedofiles between thise, who 

was actively attracted to the organized child pornography circles in the world [Jenkins Y. 2010]; 

 The number of children-victims of IUP is between 10000 and 100000 [Maala N. M. 

2009]; 

 It was calculated that 12 per cent of the Internet is devoted to pornography and 20% 

percent of it is the images of juveniles [Jayachandran C.R. 2003]; 

 There are child pornography sites between100,000 [Ropelato J. 2011] and 480,000 

[Maala N. M. 2009]; 

 There are more than a million child pornography images in Internet, with uploading 200 

images per day at any time [Wellard S. 2001]; 

 Perpetrators of child pornography have been arrested with millions of downloaded 

images of child pornography [NewsFlavor. 2011]; 

 IUP companies have an annual income between 3 billion and 20 billion dollars [Hoover 

J. Nicholas, 2006]. 

IUP, in fact, should be considered as the part of child abuse, as it happens in the context of 

connected sexual abuse. Abusing persons can create still images and video records for personal 

purposes, or can distribute them. In such cases, it becomes hard to distinguish the impacts of 

creating abusing images from the impacts of the abuse itself. In any case, the creation of sexual 

images of children and adolescents does not always mean that they are sexually exploited.  

In many jurisdictions, different legal limits for entering into sexual intercourse and becoming 

subject of sexual images; for example, 16-17 year-old adolescents may be permitted to enter 

sexual intercourse, but creation, distribution and viewing of their sexual images remains illegal. 
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These adolscents may be attracted to the pornography producing by deception, threat or force 

and in such a case the pornographic images defines the exploitation (abuse). Besides, it is illegal 

in many jurisdictions to distibute sexual images of the adolescents, giving their consent to 

sexual intercourse. In this case, the sexual intercourse and creation of images do not harm the 

adolescent, but their distribution may cause problems for him/her. In definite cases juveniles 

and adolescents may be unaware of being subjects of sexual images.  

Why is it so dangerous to view IUP and what impacts can it have on the viewer? Viewing IUP 

can leave three harmful traces in the viewer: Viewing IUP can create new problems or deepen 

existing problems in personal relationships; the viewer can be dependant on the IUP and can 

desire more explicit and rude images; the most dangerous one is that regular viewing of IUP 

can lead to sexual interest towards children [Richard Wortley and Stephen Smallbone, 2012]. 

Alongside with public censure, the responsibility of law enforcement bodies is significant in 

the struggle against IUP. In this sense, these bodies play two principal roles: first, the reactive 

role – covers the activity of revealing and arresting the persons, creating, distributing and/or 

having child pornography. Second, the proactive role – defines the activity of minimising the 

availability of child pornography in internet and preventing new crimes. These two roles very 

connected to each other.  

However, unlike the pre-Internet periods, in the Internet era, law enforcement bodies can 

confront with serious difficulties while preventing child pornography and punishing 

perpetrators. These difficulties include: non-centralised structure of the Internet; character of 

Internet crimes, exceeding borders and jurisdictions; inadequate and unstable legislation and 

impossibility of implementation of non-existing legislation; increasing of technological 

knowledge of perpetrators and application of new internet technologies and etc.  

 As it was mentioned, the structure of Internet itself makes the control over IUP very 

complicated. It is known, that Internet is an absolutely democratic establishment and is not 

ruled. The non-centralized Internet, having no controlling or distributive agency or body 

complicates the process of revealing of perpetrators. In this system, consisting of hundreds of 

networks, closing of any web-site or news group does not have an importance, as hundreds of 

other web-sites replace the closed one.  

In addition to the difficulties in the strugle of law enforcement bodies, caused by the Internet’s 

structure, it should be noted that there are serious shortcomings in laws, regulating the control 

over the use of the Internet in many jurisdictions. International Center for Missing and 

Exploited Children defined five criteria for the child pornography legislation:  

- child pornography must be specially defined in the legislation; 

- the concept of child pornography should be given; 

- computer-related crimes must be criminated; 

- even without the intention of distribution, possessing must be criminated; 

- Internet service providers must inform in case of any doubt about IUP. 

Only five of 172 member-states of INTERPOL (Australia, France, Belgium, South Africa and 

the USA) have defined all of these five criteria in their legislations, other 24 states have defined 

these criteria with the exception of the criterion of compulsary informing by the Internet service 

providers, 36 states have not criminated the possessing without the intention of distribution, 

and 95 states have not even determined the child pornography as a crime. Even in the states 

with all five criteria the legislations have important discrepancies. For example, “z child” is a 

person under the age of 18 in the USA, but in some legislations in Australia this age is 16. On 
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the other hand, the USA permits virtual child images, Australia does not. For the purpose of 

international unity to a certain degree, International Center for Missing and Exploited Children 

put forward additional recommendations on the content of child pornography model and 

recommended to mean the persons under the age of 18 as “a child” in all jurisdictions in relation 

to IUP crimes [https://www.icmec.org/global-missing-childrens-center/].  

Because of the international nature of IUP, things, happening in one state can have its impact 

in another state. The states, that do not have a sufficient policy against child pornography easily 

become centers for its production and distribution. However, for playing this role, states must 

have necessary technological infrastructure, supporting internet hosting services. That’s why 

IUP has not developed well in very poor and underdeveloped countries. In any case, because 

of inadequate legal base and more access to communication technologies have made Russia, 

East Europa and a part of Asia famous as IUP-producing sources [Carr J. 2004]. 

 As an example for IUP crimes, Wonderland Club with exclusive pedofile circle can be shown. 

A person, who wanted to become the member of this closed group had to produce 10000 child 

pornography images. Taking into consideration, that at least 180 individuals from 33 countries 

met these requirements, it wouldn’t be too hard to imagine how far the numbers could go 

[Richard Wortley and Stephen Smallbone, 2012]. 

Internet and related digital technologies have made the life easier, but also have deepened and 

complicated some problems, that were not so serious before. But if there are some problems, 

there are some solutions, too. The main purpose must be the protection of children,  high values 

of soceity and family. 
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ÖZET 

Dünya arazi varlığının %24’ ünü, Türkiye arazi varlığının %8,8’ ini oluşturan çayır ve mera 

alanları; evcil ve yabani hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla geçmişten beri 

kullanılan temel besin kaynağıdır. Ayrıca çayır ve mera alanları başta endemik bitki türleri 

olmak üzere birçok bitkinin gen havuzu konumunda olup, arıcılık için zengin nektar ve polen 

kaynağı sağlayan alanlardır. İlave olarak erozyonun önlenmesine ve karbon emisyonun 

azaltılmasına katkıda sağlamalarının yanında kırsal turizmin de gelişmesine öncülük 

etmektedirler.  

2019 yılında Türkiye’de çayır ve meraların ortalama kuru ot verimi dekara 689,5 kg, toplam 

üretilen kuru ot miktarı da 8.926.385 ton olup bu otun yaklaşık yarısı (%50,18) tek başına Doğu 

Anadolu bölgesinden elde edilmiştir. Diğer taraftan Türkiye’nin yıllık kuru kaba yem ihtiyacı 

94.194.215,70 ton olup, bu ihtiyacın sadece %9,48’i çayır ve mera alanlarından 

karşılanabilmektedir.   

Türkiye’de çayır ve meraların sadece %12,4’ünün hayvanlar için yeterli ve nitelikli yem 

üretebilme kapasitesine sahip olduğu dikkate alındığında, çayır mera alanlarının kapasitelerinin 

artırılmasına yönelik ıslah faliyetlerinin ivedilikle yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim 

Türkiye’de 1998-2020 yılları arasında, 12.630.592 da alanda çayır ve mera ıslah çalışması 

yapılmıştır. Islah edilmiş olan alan Türkiye’nin toplam mera alanının sadece %9,7 (12.945.335 

ha)’sini oluşturmaktadır. Islah edilen çayır ve mera alanları bakımından bölgeler arasında 

farklılıklar vardır. İç Anadolu Bölgesi 3.731.948 dekar ıslah edilen çayır ve mera alanı ile en 

fazla paya (%30) sahip bölge konumundadır.  

Türkiye’nin çayır ve mera varlığının 1970-2020 yılları arasında %40 oranında azalmıştır. Bu 

azalış en fazla oransal olarak %57’lık pay ile Ege Bölgesinde ve alan olarak da 4.185.364 

ha ile Doğu Anadolu Bölgesi olmuştur. 

Bu makale ikincil verilere (istatistiki) dayalı olarak hazırlanmıştır.  Türkiye’deki çayır ve 

meraların durumunu geçmişten günümüze ele alarak incelenmiş ve Türkiye tarımı içerisinde 

çayır ve meraların rolü ve önemi çok boyutlu olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Çayır-Mera Alanları, Hayvan Besleme, Yem Bitkileri 
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ABSTRACT 

Meadow and pasture areas that constitute 24% of the world's land assets and 8.8% of Turkey's 

land assets; It is the main food source that has been used for many years to meet the roughage 

needs of domestic and wild animals. In addition, meadow and pasture areas are the gene pool 

of many plants, especially endemic plant species, and are areas that provide rich nectar and 

pollen sources for beekeeping. In addition, they contribute to the prevention of erosion and 

reduction of carbon emissions, as well as leading the development of rural tourism. 

In 2019, the average hay yield of meadows and pastures in Turkey is 689.5 kg per decare, and 

the total amount of hay produced is 8.926.385 tons, and about half (50.18%) of this grass is 

obtained from the Eastern Anatolia region alone. On the other hand, Turkey's annual dry 

roughage need is 94.194.215.70 tons, and only 9.48% of this need can be obtained from 

meadows and pastures. 

Considering that only 12.4% of meadows and pastures in Turkey have the capacity to produce 

sufficient and qualified fodder for animals, it is understood that improvement activities should 

be carried out urgently to increase the capacities of meadow pasture areas. As a matter of fact, 

meadow and pasture improvement studies were carried out in 12,630,592 da between 1998-

2020 in Turkey. The improved area constitutes only 9.7% (12.945.335 ha) of Turkey's total 

pasture area. There are differences between regions in terms of improved meadow and pasture 

areas. Central Anatolia Region is the region with the highest share (30%) with 3,731,948 

decares of improved meadows and pastures. 

Turkey's meadow and pasture assets decreased by 40% between 1970 and 2020. This decrease 

was the highest proportionally in the Aegean Region with a share of 57% and in the Eastern 

Anatolia Region with 4,185,364 ha in area. 

This article has been prepared based on secondary data (statistical). The situation of meadows 

and pastures in Turkey has been examined from the past to the present and the role and 

importance of meadows and pastures in the agriculture of Turkey has been evaluated in a 

multidimensional way. 

Keywords: Turkey, Meadow-Pasture Areas, Animal Nutrition, Forage Crops 

 

GİRİŞ 

4342’nolu mera kanunda meralar; hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis 

edilen veya geçmişten beri bu amaçla kullanılan yerler, çayırlar ise; taban suyunun yüksek 

bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot 

üretimi için kullanılan yerler olarak tanımlanmıştır. Mera kanunun bu tanımlamalarına göre 

çayır ve mera kavramları birbirini tamamlayan bir bütündür. 

Çayır ve mera alanları, hayvanların kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak için, geçmişten beri 

kullanmakta   olup, evcil ve yabani hayvanların temel besleme kaynağı, arıcılık için zengin 

nektar ve polen kaynağı, başta endemik bitki türleri olmak üzere birçok bitkinin gen kaynağı 

konumunda, erozyonun önlenmesine ve karbon emisyonun azaltılmasına katkıda bulunan ve 

kırsal turizmin gelişmesine öncülük eden önemli alanlardır. Ancak Türkiye’de meraların 

korunmasına için kanun ve yönetmeliklerde çeşitli önlem ve yaptırımlar yer almış olmasına 

rağmen, maalesef uygulamada birçok sorun yaşanmaktadır. 

Bu bildiri kapsamında Türkiye’deki çayır ve mera alanlarının geçmişten günümüze durumu ele 

alınıp incelenmiş, bitkisel ve hayvansal üretime etkileri ile doğaya ve çevreye olan katkıları 

değerlendirilmiştir. 
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ÇAYIR VE MERALARIN ÖNEMİ 

Çayır ve meralar, ülkemizde olduğu gibi hayvansal ürün maliyetlerinin yüksek olduğu 

ülkelerde de ucuz kaba yem kaynağı olmaları sebebiyle özel bir öneme sahiptirler. Dünyada 

karaların yaklaşık %24’ünü kaplayan ve ormanlardan sonra ikinci sırada yer alan çayır ve mera 

alanları, Ülkemizde 14,6 milyon ha (Anonim, 2019) ile toplam kara alanımızın %8,8’ini teşkil 

etmektedir.  

Hayvan beslemede çiftlik hayvanlarına her gün canlı ağırlığının %10’una eşdeğer miktarda 

yeşil ot veya %2,5’i kadar kuru ot verilmesi önerilmektedir. Dolayısıyla, 500 kg canlı 

ağırlığındaki bir hayvanın (1.00 HB) yaşama payı besin madde ihtiyacını karşılamak için 

yaklaşık günlük 12,5 kg kaliteli kuru ot tüketmesi gerekmektedir (Gökkuş ve ark., 1995). Çayır 

ve meraların yeşil otu, tür bileşimine ve çevre şartlarına göre değişmekle birlikte %12-18,5 

arasında ham proteine sahiptir (Koç ve  Gökkuş, 1996; Bakoğlu ve ark., 1999). Bunun yanında 

Çayır ve mera otları bilhassa A, E ve B vitaminleri (Özen ve Çakır, 1993) ve mineraller 

bakımından zengindir. 

Türkiye’de toplam çayır ve mera alanının yaklaşık %90’ını meralar teşkil etmekte olup, temel 

arazi varlıkları içerisinde en büyük değişim çayır ve mera alanlarında yaşanmış ve bu değişim 

sürekli bu alanların aleyhine gelişmiştir. Bunun sonucunda ülkemizde üretilen kaliteli kaba 

yem, hayvan varlığımızın yaklaşık %30’una yetecek miktardadır. Diğer taraftan çayır ve 

merada otlayan hayvanların daha sağlıklı ve huzurlu olmaları (Altın ve ark., 2011) sayesinde 

başta konjuge linoleik asit miktarı (Kurban ve Mehmetoğlu, 2006) olmak üzere süt ve et 

ürünlerinde kalite ve lezzet artmaktadır. Bu durum, insanların sağlıklı beslenmeleri açısından 

hayvanların ağırlıklı olarak çayır ve meralardan beslenmesinin önemini ortaya koymaktadır. 

Hayvan beslenmesinde bu kadar önemli olmasına rağmen, orta malı olmaları, gerekli bakım ve 

ıslah yapılmadan kullanılmaları, işgal, tecavüz, zamansız, ağır ve kontrolsüz otlatılmaları vb. 

sebepler Türkiye’de çayır ve mera hayvancılığının en büyük açmazlarıdır. 

Ülkemiz hayvancılığının ihtiyacı olan kaliteli yemin sağlanabilmesi için, temel yem kaynağı 

durumundaki çayır ve mera alanlarının ıslah çalışmaları ile verimliliklerinin artırılarak gerçek 

potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve kontrollü otlatma ile ulaşılacak verim düzeylerinin 

korunması temel hedef olmalıdır. Ayrıca yasada yer alan Mera Yönetim Birliklerinin 

kurulmasının tamamlanması ve otlatma bedellerinin zamanında tahsil edilmesi gerekir. İlave 

olarak sürdürülebilir çayır ve mera yönetimi için gerekli olan önlemlerin en kısa sürede 

alınarak, dikkatle ve ivedilikle uygulanması önem arz etmektedir. 

 

TÜRKİYE’DE ÇAYIR VE MERALARIN DURUM 

1. Geçmişten Günümüze Çayır ve Meralar 

Türkiye’de çayır ve mera varlığı 1970 yılından 2020 yılına gelindiğinde %40 oranında 

azalmıştır. Bölgesel olarak bakacak olursak; Ege bölgesinde %57, Güneydoğu Anadolu 

bölgesinde %51, Doğu Anadolu bölgesinde %46, Akdeniz bölgesinde %43, Marmara 

bölgesinde %38, Karadeniz bölgesinde %34, iç Anadolu bölgesinde %27 oranında azalmıştır. 

Miktar olarak en çok azalan bölgeler sırasıyla; Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu 

Anadolu, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Marmara bölgeleridir (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Türkiye’deki Çayır ve Meraların Yıllara Göre Değişimi (Anonim, 2020a). 

Bölgeler 1970 (Ha) 1991 (Ha) 2001 (Ha) 2020 (Ha) 

1970-2020 

değişim oranı 

(%) 

Doğu Anadolu 9.162.100 4.573.400 5.485.449 4.976.736 45.681 

İç Anadolu 5.884.200 3.890.300 4.570.182 4.297.862 26.959 

Güneydoğu 

Anadolu 
2.165.100 743.600 1.012.576 1.057.158 51.172 

Karadeniz 1.993.100 1.556.000 1.533.605 1.315.925 33.976 

Ege 1.027.900 615.900 802.879 440.166 57.178 

Akdeniz 1.002.400 434.300 659.334 569.546 43.181 

Marmara 463.600 5641.000 552.662 287.943 37.889 

Toplam 21.698.400 12.377.600 14.616.687 12.945.335 40.339 

 

Türkiye’de 1950 ila 1970 yılları arasında çayır ve mera alanlarında meydana gelen 16,5 milyon 

ha (%43,5)’lık azalmaya karşın hayvan sayısı artmış, dolayısıyla çayır ve meraların üzerindeki 

otlatma yükü 2,5 kat artmıştır (Şekil 1). 1980-2011 yılları arasında hayvan varlığı azalmış 

olmakla birlikte çayır ve mera alanları da azalmıştır. Dolayısıyla çayır ve meraların üstündeki 

otlatma yükü ortadan kalkmamıştır. 1990’lı yıllardan beri çayır ve mera alanları sabit kalmakta 

iken 2000’li yıllarda hayvan varlığı tekrar artmaya başlamıştır. Dolayısıyla çayır ve mera 

alanlarımız eskisine nazaran daha az ve yorgun olmasına rağmen, hayvan varlığımız kayda 

değer oranda artmıştır. Netice itibariyle Hayvan başına düşen çayır ve mera alanlarımız sürekli 

bir düşüş göstermiştir. Artan otlatma yoğunluğu neticesinde çayır ve meralarımızdaki bitki 

örtüsü her geçen gün zayıflamaktadır. Bir araştırma sonucu, Türkiye’deki çayır ve meraların 

yalnızca yaklaşık %12,4’ünün hayvanlar için yeterli ve nitelikli yem üretebildiği (iyi ve çok iyi 

durumda olduğu), kalan %87,6’lık kısmının ise orta ve zayıf durumda olduğu rapor edilmiştir 

(Anonim, 2012). Ayrıca ülkemizde çayır ve meralarda zamansız otlatma yapılması bitki 

örtüsünün ciddi oranda tahrip olmasına sebep olmuştur. 
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Şekil 1. Türkiye’de 1950-2016 Yılları Arasında Çayır ve Mera Alanları ile Hayvan Varlığı 

Arasındaki İlişki  

Özellikle küçükbaş hayvanların kışın toprağın ıslak olduğu zamanlarda çayır ve meraya 

çıkarılması, toprağın sıkışması neticesi bitki kök gelişimi engellenmekte, bitki artıklarının 

toprağa karışması zorlaşmakta, toprak organik maddesi azalmakta, yağış sularının toprağa girişi 

azalmakta, yüzey akışı artmakta ve erozyon oluşmaktadır. Bu durum toprak verimliliğinin ve 

tutulan su miktarının azalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca kış ve erken ilkbaharda sürekli 

otlanan bitkilerde yeniden üretim yapacak fotosentez dokusu zayıflamakta ve iyi çayır ve mera 

bitkileri elverişsiz çevre faktörlerinden etkilenerek vejetasyondan uzaklaşmaktadır. 

 

2. ÇAYIR VE MERA ISLAH ÇALIŞMALARI 

4342 sayılı mera kanunu kapsamında; Türkiye’deki çayır ve meralardan orta ve zayıf durumda 

olanların durumlarının iyileştirilmesi için tarım bakanlığı koordinasyonunda çayır ve mera ıslah 

çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken yöre halkının istek ve talebi göz önünde 

bulundurulur ve ıslah çalışmaları uzmanlar gözetiminde gerçekleştirilir. Çayır ve mera ıslah 

çalışmaları kapsamında 1998 yılından 2020 yılına kadar 1916 proje ile 12.630.592 da alanda 

ıslah çalışmaları yapılmıştır. Türkiye’nin toplam çayır ve mera alanı (12.945.335 ha) dikkate 

alındığında ıslah edilmiş olan çayır ve mera alanı, çayır ve meralarımızın sadece %9,7’ni 

oluşturmaktadır. Bu oran nüfus artış hızı pozitif, yaş ortalaması düşük ve göç alan ülkemizin 

kırmızı et ihtiyacını karşılamak için yapılacak hayvansal üretim faaliyetlerinde, kendine 

yeterliliğin ve sürdürülebilirliğin önündeki en önemli engeldir (Çizelge 2.). 
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Çizelge 2. Türkiye’de 1998- 2020 Yılları Arasında Çayır ve Mera Islah Çalışmaları 

Yıllar 
Proje Sayısı (Adet) Proje Alanı (Da) 

1998-2002 
46 83.527 

2003-2020 
1.870 12.547.065 

Toplam 
1.916 12.630.592 

2000- 2020 yılları arasında çayır ve mera ıslahı yapılan alanların bölgesel dağılımına 

bakıldığında; proje bazında Karadeniz Bölgesi 454 proje ile ilk sırada yer almakta, proje alanı 

bakımından ise %30 pay ile İç Anadolu Bölgesi ilk sırada yer almaktadır. Diğer bölgeler proje 

alanlarının genişliğine göre Doğu Anadolu Bölgesi (%29), Karadeniz Bölgesi (%22), Akdeniz 

Bölgesi (%6), Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%5), Marmara Bölgesi (%5), Ege Bölgesi (%3) 

şeklinde sıralanmaktadır (çizelge 3.). 

 

Çizelge 3. Türkiye’de 2000- 2020 Yılları Arasında Çayır ve Mera Islah Projelerine Dair       

Veriler 

Bölgeler 
Proje Sayısı (adet) Proje Alanı (Da) Proje Alanı Oranı (%)  

İç Anadolu 357 3731948 
30 

Doğu Anadolu 289 3645616 
29 

Karadeniz 454 2786696 
22 

Akdeniz 177 766162 
6 

Güneydoğu Anadolu 155 665465 
5 

Marmara 277 597164 
5 

Ege 207 437541 
3 

Toplam 
1.916 12.630.592 100 

 

Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 performans programına göre; Türkiye’de çayır ve mera 

ıslahı yapılacak alanların 2021 için 1.348.000 ha, 2022 yılı için 1.398.000 ha, 2023 yılı için 

1.448.000 ha olması öngörülmüştür. 

4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında Türkiye’deki çayır ve meraların ıslah amaçlı ve 

mevsimlik olarak kiralanma işlemine 2006 yılında başlanmıştır. Çizelge 4 incelendiğinde de 

anlaşılacağı gibi yıllar itibariyle kiralanan çayır ve mera alanları ve kiralama yapan il sayısı 

değişiklik göstermektedir. Örneğin 2020 yılında 33 ilde 288.951 ha çayır ve mera alanı 

kiralanmıştır. 
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Çizelge 4. Türkiye’de 2006- 2020 Yılları Arasında Çayır ve Meraların Kiralanma 

Durumu 

Yıllar Kiralama Yapan İl Sayısı Kiralanan Alan (Ha) 

2006 23 175.411 

2007 30 205.936 

2008 30 199.951 

2009 31 200.809 

2010 36 161.161 

2011 35 137.339 

2012 29 121.958 

2013 24 392.092 

2014 33 365.526 

2015 30 208.551 

2016 27 230.621 

2017 32 251.565 

2018 34 263.700 

2019 33 257.974 

2020 33 288.951 

Toplam  3.461.546 

 

ÇAYIR VE MERALARIN EKONOMİK KATKISI 

1. Çayır ve Meraların Bitkisel Üretime Katkısı 

Türkiye’de çayır ve mera alanlarının verimleri bölgesel farklılık arz etmektedir. Bu farklılık 

gözetilerek yapılan hesaplamalar neticesinde, Türkiye’de 2019 yılında çayır ve meralardan 

edilen kuru ot miktarının 8.926.385 ton olduğu ve bunun yarısı (%50,18) Doğu Anadolu 

bölgesinden elde edilmiştir. Doğu Anadolu bölgesini %21,67 ile İç Anadolu ve %14,74 ile 

Karadeniz bölgesi takip etmiştir (çizelge 5). Bu bölgelerin ülkemiz hayvancılığı için taşıdığı 

önem dikkate alındığında, bu bölgelerin çayır ve mera alanlarımız içerisindeki paylarının önemi 

daha da iyi anlaşılmaktadır. 

 

Çizelge 5. Türkiye’de Çayır ve Meraların Kuru Ot Verimlerine Göre Dağılımı 

Bölgeler 
Mera Alanı 

(Ha) 

Kuru Ot Verimi 

(Ton/Ha) 

Kuru Ot Miktarı 

(Ton) 

Oran (%) 

Doğu Anadolu 4.976.736 0,90 4.479.062,0 50,18 

İç Anadolu 4.297.862 0,45 1.934.038,0 21,67 

Karadeniz 1.315.925 1,00 1.315.925,0 14,74 

Güneydoğu Anadolu 1.057.158 0,45 475.721,1 5,33 

Akdeniz 569.546 0,50 284.773,0 3,19 

Ege 440.166 0,60 264.099,6 2,96 

Marmara 287.943 0,60 172.765,8 1,94 

Toplam 12.945.335  8.926.384,5 
100.00 
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Türkiye’deki çayır ve meraların potansiyeli düşünüldüğünde; hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu 

kaba yemi karşılamak için tarım arazilerinde yem bitkisi yetiştirmekten ziyade çayır ve 

meralarımızı ıslah edip sürdürülebilir bir yönetim modelinin uygulanması hayvanlarımızın daha 

ucuz ve daha kaliteli beslenmesini sağlayabilir. Bu hedefe ulaşabilmek için tarım bakanlığı 

‘Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi’ni uygulamaktadır. Fakat bu proje 

sürdürülebilir bir çayır ve mera modeli oluşturmaktan ziyade yem bitkilerinin üretimini 

artırmaya odaklanmıştır. 

 

2. ÇAYIR VE MERALARIN HAYVANSAL ÜRETIME KATKISI 

Türkiye’nin büyükbaş hayvan varlığı, 2019 yılında 18.157.971 olduğu ve bu varlığın yarıya 

yakını (%40,65) Doğu Anadolu ve İç Anadolu olmak üzere iki bölgeden yoğunlaşmıştır 

(çizelge 6). 

 

Çizelge 6. Türkiye’de 2019 Yılı Bölgelere Ait Büyükbaş Hayvan Varlığı 

Bölgeler 
Sığır 

Kültür 

Sığır Melez Sığır 

Yerli 

Manda Toplam Oran 

(%) 

Doğu Anadolu 861.458 2.543.600 392.076 27.427 3.824.561 
21.06 

İç Anadolu 

2.143.81

5 1.262.054 127.332 24.241 3.557.442 
19.59 

Ege 

2.176.00

8 519.350 132.163 12.496 2.840.017 
15.64 

Karadeniz 961.674 1.239.472 276.230 60.995 2.538.371 
13.98 

Marmara 

1.484.38

9 664.322 129.015 44.477 2.322.203 
12.79 

Güneydoğu 

Anadolu 391.664 900.245 400.457 19.296 1.711.662 
9.43 

Akdeniz  819.490 465.084 75.584 3.557 1.363.715 
7.51 

Türkiye 

8.838.49

8 7.594.127 

1.532.85

7 

192.48

9 

18.157.97

1 

100.0

0 

 

Türkiye’nin Küçükbaş baş hayvan varlığı, 2019 yılında 54.112.626 olduğu ve bu varlığın 

çoğunluğu (%61,36) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesi olmak üzere 

üç bölgede toplanmıştır (çizelge 7). 
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Çizelge 7. Türkiye’de 2019 Yılı Bölgelere Ait Küçükbaş Hayvan Varlığı 

Bölgeler 
Koyun 

Yerli 

Koyun 

Merinos 

Keçi Kıl Keçi 

Tiftik 

Toplam Oran 

(%) 

Doğu Anadolu 

11.141.04

6 7.965 1.717.002 199 

12.866.21

2 
23.78 

Güneydoğu 

Anadolu 7.596.992 10.886 2.894.094 28.300 

10.530.27

2 
19.46 

İç Anadolu 7.192.364 

1.338.07

9 1.076.550 

197.37

0 9.804.363 
18.12 

Akdeniz  3.212.419 165.760 3.326.858 464 6.705.501 
12.39 

Marmara 3.254.380 

1.716.19

6 931.515 25.189 5.927.280 
10.95 

Ege 4.281.913 211.657 1.328.079 27.974 5.849.623 
10.81 

Karadeniz 1.900.634 96.490 424.727 7.524 2.429.375 
4.49 

Türkiye 

38.579.74

8 

3.547.03

3 

11.698.82

5 

287.02

0 

54.112.62

6 
100.00 

 

Mera yönetmeliğinin 6. maddesine göre, Türkiye’nin Büyük baş hayvan birimi (BBHB) 2019 

yılında 20.645.307,55 olarak hesaplanmıştır. Büyük baş hayvan biriminin yarısından fazlası 

(%56,06) Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege bölgesi olmak üzere 3 bölgede toplanmıştır 

(çizelge 8). 

 

Çizelge 8. Türkiye’de 2019 Yılı Bölgelere Ait Büyükbaş Hayvan Birimi 

Bölgeler 
Büyükbaş Hayvan Birimi Oran (%) 

Doğu Anadolu 4.242.157,04 
20.55 

İç Anadolu 4.130.796,30 
20.01 

Ege 3.200.689,64 
15.50 

Marmara 2.660.761,22 
12.89 

Karadeniz 2.318.580,98 
11.23 

Güneydoğu Anadolu 2.279.021,97 
11.04 

Akdeniz  1.813.299,96 
8.78 

Türkiye 20.645.307,55 
100.00 

 

500 kg canlı ağırlığındaki bir kültür hayvanın, kendi canlı ağırlığının %2,5’i kadar kuru kaba 

yem veya %10’u kadar yeşil kaba yeme ihtiyaç duyduğu (Açıkgöz, 2001) göz önünde 

bulundurularak, Türkiye’nin günlük, aylık ve yıllık kaba yem ihtiyaçları hesaplanmıştır. Bu 

hesaplamaya göre Türkiye’nin yıllık toplam yeşil kaba yem ihtiyacı 376.776.862,79 ton ve 

toplam kuru kaba yem ihtiyacı 94.194.215,70 ton ’dur (Çizelge 9). 
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Çizelge 9. Türkiye’nin 2019 Yılı Günlük, Aylık ve Yıllık Yem İhtiyacı 

 
Günlük Yem 

İhtiyacı (Ton) 

Aylık Yem İhtiyacı 

(Ton) 

Yıllık Yem İhtiyacı 

(Ton) 

Yeşil Kaba Yem 1.032.265,38 30.967.961,33 376.776.862,79 

Kuru Kaba Yem 258.066,34 7.741.990,33 94.194.215,70 

 

Türkiye’nin yıllık kuru kaba yem ihtiyacı 94.194.215,70 ton olmasına rağmen çayır ve 

meralardan elde edilen kuru kaba yemin miktarı sadece 8.926.385 tondur. Bir başka ifadeyle 

ihtiyaç duyulan kuru kaba yemin sadece %9,48’i çayır ve meralardan sağlanmaktadır. Bu 

durum doğal olarak hayvansal ürün fiyatlarına da yansımaktadır. 

Bir kilogram kırmızı et elde edebilmek için 36 kg kaba yeme ihtiyaç vardır (Meat Atlas, 2014). 

Türkiye’de 2019 yılında 1 milyon 201 bin 469 ton kırmızı et üretildiği (Anonim, 2019) göz 

önüne alındığında, bu etin sadece %20,6’sı (247.955 ton) çayır ve meralardan beslenen 

hayvanlardan elde edilebildiği anlaşılmaktadır. Bir başka ifadeyle çayır ve meralarda elde 

edilen kırmızı etin toplam değeri yaklaşık on milyar (10.059.539.984) TL’dir. 

Türkiye’deki çayır ve mera alanlarında alternatif olabilecek bitkilerin yetiştirilmesi durumunda 

2019 yılında elde edilecek ürün ve gelir miktarı örneğin; yonca için yaklaşık 378 milyon ton ot 

ve bu ottan yaklaşık 393 milyar TL gelir elde etmek mümkün olabilir. Benzer durum diğer 

bitkiler için çizelge 10’da verilmiştir. Bu veriler mevcut çayır ve meralarımızdan gereği kadar 

yararlanamadığımızı açık biçimde göstermektedir. Dolayısıyla ekonomik ve sürdürülebilir bir 

gelir için çayır ve meralarımızın olabildiğince hızlı bir şekilde ıslah edilerek milli ekonomimiz 

içinde layık olduğu yeri alması gerekir. 

 

Çizelge 10. Türkiye’de 2019 Yılında Çayır ve Mera Alanlarında Yetiştirilebilecek 

Alternatif Bitkilerin Gelirleri 

Bitkiler 
Birim 

Fiyat 

(Ton/TL) 

Ortalama 

Verim 

(Ton) 

Dekara 

Ortalama 

Gelir (TL) 

Türkiye 

Üretimi (Ton) 

Türkiye Geliri 

(TL) 

Yonca 
1.040 2.923 3.039,92 378.392.142,10 393.527.827.732 

Buğday* 
1.500 1.953 2.929,50 252.822.392,60 379.233.588.825 

Tritikale* 
1.440 1.596 2.298,24 206.607.546,60 297.514.867.104 

Arpa 
1.280 1.715 2.195,20 222.012.495,30 284.175.993.920 

Yulaf* 
1.650 1.188 1.960,20 153.790.579,80 253.754.456.670 

Çavdar* 
1.340 1.433 1.920,22 185.506.650,60 248.578.911.737 

Korunga 
1.050 1.124 1.180,20 145.505.565,40 152.780.843.670 

Fiğ 
900 0.906 815,40 117.284.735,10 105.556.261.590 

Burçak 
650 0.635 412,75 82.202.877,25 53.431.870.212 

(* yeşil ot) 
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MERALARIN DOĞA VE ÇEVREYE KATKISI 

Çayır ve meralar, evcil ve yabani hayvanların temel besleme kaynağı olmasının yanı sıra arıcılık 

için zengin nektar ve polen kaynağıdır.  Ayrıca çayır ve meralar birçok bitkinin gen kaynağını 

bünyesinde barındırmasıyla doğal floraya önemli katkıda bulunmakta ve erozyonun 

önlenmesinde rol oynamaktadırlar. Ayrıca çayır ve meralar kırsal turizmin gelişmesine ve 

karbon emisyonun azaltarak yeşil bir çevrenin oluşturulmasına azaltarak katkıda 

bulunmaktadırlar. 

Türkiye kurak ve yarı-kurak iklim kuşağında yer almaktadır. Yıl içerisinde düşen yağışlar az 

ve bu yağışların mevsimlere göre dağılımları düzensizdir. Bu nedenle su kaynaklarımızın 

korunması hayati önem taşımaktadır. Çayır ve mera alanları suların havzalarda toplanmasına 

vesile olmaktadır. Taban alanlarda toplanan sular, akarsuları besleyerek dünyanın su yaşam 

döngüsüne katkı sağlamaktadır (anonim, 2020b) 

Toprak yüzeyinde çim kapağı oluşturan ve geniş kök sistemleriyle büyük toprak kitlelerini 

muhafaza eden çayır ve mera bitkilerinin özellikle eğimli arazilerde erozyonu önlemede büyük 

katkıları vardır. Eğimli (%16) ve milli-tınlı bir arazide 18 cm kalınlığındaki bir toprak 

tabakasının yok olması için geçmesi gereken zaman; nadas alanlarında 7 yıl, yalnız mısır ekilen 

alanlarda 11 yıl, mısır-arpa-yonca karışık ekilen alanlarda 40 yıl ve sürekli çayır ve mera 

bitkilerinin bulunduğu alanlarda 33600 yıl olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca çayır ve mera 

alanlarındaki sık bitki örtüsünün hem yağmur damlalarını tutarak sıçrama etkisini azalttığı, hem 

de suyun akış hızını azaltarak toprağı belirli bir ölçüde koruduğu rapor edilmiştir (Emin ve 

Emin, 1986; Balabanlı vd., 2005). 

Çayır ve meraları sürekli yeşil örtü oluşturmaları, güneş ışınlarını absorbe ederek besin 

zincirinde kullanmaları ve bitki ile kaplı olmayan alanlara göre yansıma değerlerinin daha 

düşük olması nedeniyle küresel ısınmanın etkilerini nispeten azaltmaktadırlar (Anonim, 2016).  

Bütün bu katkılarının yanı sıra çayır ve meralar doğal güzellikleriyle insanların dinlenmek, hoş 

vakit geçirmek için tercih ettikleri çekim merkezleri ve sosyalleşme alanları haline gelmiştir. 

Ancak bu durum, çayır ve meraların işgali gibi amaç dışı kullanımların da önünü açmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizdeki çayır ve mera alanları yıllar itibariyle azalış göstermektedir. Bunun önlemesi için 

kanun ve yönetmeliklerde çeşitli önlem ve yaptırımlar yer almış olmasına rağmen, maalesef 

uygulamada birçok sorun yaşanmaktadır. Bunun sonucunda ülkemiz çayır ve meralarında 

üretilen kaliteli kaba yem, hayvan varlığımızın sadece %30’una yetecek miktardadır. 

Çayır ve meralarımızın orta malı olmaları, gerekli bakım ve ıslah yapılmadan kullanılmaları, 

işgal, tecavüz, zamansız, ağır ve kontrolsüz otlatılmaları hayvancılığımızın önündeki en önemli 

açmazdır. 

Çayır ve mera alanlarının ıslah çalışmaları ile verimliliklerinin artırılarak gerçek 

potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve kontrollü otlatma ile ulaşılacak ekonomik verim 

düzeylerinin korunması temel hedef olmalıdır. 

Yasada yer alan Mera Yönetim Birliklerinin kurulmasının tamamlanması ve otlatma 

bedellerinin zamanında tahsil edilmesi gereklidir. 

Çayır ve mera alanlarımızdaki azalış, hayvan varlığımızdaki artış nedeniyle hayvan başına 

düşen çayır ve mera alanlarımızın azalması, artan otlatma yoğunluğu neticesinde çayır ve 

meralarımızdaki bitki örtüsü her geçen gün zayıflamaktadır. 
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Türkiye’nin toplam çayır ve mera alanının %9,7’si ıslah edilmiştir. Bu oran nüfus artış hızı 

pozitif, yaş ortalaması düşük ve göç alan ülkemizin kırmızı et ihtiyacını karşılamak için 

yapılacak hayvansal üretim faaliyetlerinde, kendine yeterliliğin ve sürdürülebilirliğin önündeki 

en önemli engeldir. 

Türkiye’de 2019 yılında üretilen kırmızı etin %20,6’sı çayır ve meralardan beslenen 

hayvanlardan elde edildiği belirlenmiştir. Bu durum hayvancılığımızın mevcut çayır ve 

meralarımızdan gereği kadar yararlanamadığını açık biçimde göstermektedir. 

Hayvancılığımız için gerekli kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi için tarım arazilerinde yem 

bitkisi yetiştirmekten ziyade çayır ve meralarımızı ıslah edilip, sürdürülebilir bir yönetim 

modeli uygulanması gerekir. 

Çiftçilere çayır ve meraları nasıl ve ne şekilde kullanmaları gerektiğine dair yayım eğitimi 

verilerek; yanlış ve zamansız otlatmanın sebep olduğu sorunların ortaya çıkması önlenerek 

sürdürülebilir, verimli ve ekonomik çayır ve mera yönetimi yapılmalıdır. 

Üniversite, sivil toplum kuruluşları, kitle iletişim araçları vb. vasıtalarla halk nezdinde çayır ve 

mera alanlarının korunmasına yönelik bilinç oluşması sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı tüketicilerin renklendirici katkı maddelerine bakışına eğitim düzeyinin, 

cinsiyet ve yaş aralığının etkisini araştırmaktır. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 

15 yaş ve üzeri 217 tüketici araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına 

göre katılımcıların eğitim seviyesi ile gıda katkı maddeleri, E kodları, renklendirici madde, 

doğal ve sentetik renklendiriciler, güvenli olup olmadıkları, alerjen olma durumu hakkındaki 

görüşleri arasında istatistikî olarak önemli ilişki saptanmış. Eğitim düzeyi gıda katkı 

maddelerinde bulunan renklendiriciler hakkında bilgiye ulaşma kaynağı üzerinde önemli 

ölçüde etkili olmuştur. Gıda katkı maddelerinde kullanılan renklendiriciler hakkında okullarda 

verilen bilgilerin yeterli olmadığı görülmüştür. Gıda güvenliği açısından tüm eğitim 

seviyelerinde bu konulara ağırlık verilmesi büyük önem taşımaktadır. Katılımcıların cinsiyeti 

ile etiket okuma oranı, alerjen olma durumuna, renklendirici madde ve elde edildikleri kaynak 

hakkındaki görüşleri arasında istatistikî olarak önemli ilişki saptanmış. Renklendiriciler 

hakkındaki bilgi sahibi olma konusunda bayanlar ve erkekler arasında önemli düzeyde fark 

olduğu saptanmıştır. Katılımcıların yaş aralığı ile E kodları, renklendirici kullanılmış ürünü 

tercih etme ve doğal renklendiriciler kullanılmış ürünleri tercih etme görüşleri arasında 

istatistikî olarak önemli ilişki saptanmış. Yaş aralığı arttıkça renklendirici kullanılan bir ürünü 

tercih etmeyenlerin oranı da artmıştır. 60 yaş üzerinde olanların hepsi renklendirici kullanılan 

bir ürünü tercih etmeyeceklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar, gıda renklendiricili ürün 

kullanımından dolayı karşılaştıkları olumsuz durumlara ise alerjik reaksiyon (%67,9), kansere 

neden olduğunu düşünüyorum (%10,7), dilimi boyadı (%7,1), bulantı (%3,6), kusma (%3,6), 

ishal (%3,6) ve zehirlenme (%3,6) olarak belirtmişlerdir. Katımcıların %58,5 oranının katkı 

maddeleri, %74,7 oranının ise renklendirici maddeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları 

saptanmıştır. Günümüzde işlenmiş ve ambalajlı gıdaların tüketimindeki artış nedeniyle gıda 

katkı maddesi bulunmayan ürünlerle beslenmek hayli zorlaşmıştır. Katkı maddelerinden en 

fazla yarar sağlamak amaçlanırken, muhtemel olumsuzlukları en aza indirmek gerekir.  Bilinçli 

tüketiciler olmamız sadece kendimiz için değil, tüm toplumun yararına olacaktır.  Tüketicilerin 

gıda katkı maddeleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları ve renklendirici katkı maddesi 

olarak kullanılan doğal ve sentetik maddeler hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Renklendirici Maddeler, Katkı Maddeleri, Tüketici Tercihi, Halk Sağlığı 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to investigate the effect of education level, gender and age range on the 

consumers' perception of coloring additives. 217 consumers aged 15 and over living in 

Süleymanpaşa district of Tekirdağ province constituted the sample of the study. According to 

the results of the research, a statistically significant relationship was found between the 

education level of the participants and their views on food additives, E codes, coloring matter, 

natural and synthetic colorants, whether they are safe and allergen. Education level had a 

significant influence on the source of access to information about colorants in food additives. 

It has been observed that the information given in schools about colorants used in food additives 

is not sufficient. In terms of food safety, it is of great importance to focus on these issues at all 

education levels. A statistically significant relationship was found between the gender of the 

participants and their rate of label reading, allergen status, coloring substance and their views 

on the source from which they were obtained. It has been determined that there is a significant 

difference between men and women in having knowledge about colorants. A statistically 

significant relationship was found between the age range of the participants and their E codes, 

their preference for the products with colorants and their preferences for the products using 

natural colorants. As the age interval increased, the rate of those who did not prefer a product 

using colorants increased. All of those over the age of 60 stated that they would not prefer a 

product including colorants. The negative situations that the participants encountered due to the 

use of food coloring products are to cause allergic reaction (67.9%), cancer (10.7%), dyed my 

slice (7.1%), nausea (3.6%), vomiting ( 3.6%), diarrhea (3.6%) and poisoning (3.6%). It was 

determined that 58.5% of the participants do not have sufficient information about additives 

and also it was examined that 74.7% of the participants do not have sufficient knowledge about 

colorants. Today, due to the increase in the consumption of processed and packaged foods, it 

has become quite difficult to eat products without food additives. While aiming to get the most 

benefit from additives, possible negativities should be minimized. Being conscious consumers 

will benefit not only ourselves but the whole society. It should be ensured that consumers have 

more information about food additives and are informed about natural and synthetic substances 

used as coloring additives. 

Keywords: Coloring Agents, Additives, Consumer Preference, Public Health 

 

GİRİŞ 

Modern gıda teknolojisi açısından renk maddeleri vazgeçilmez bileşikler haline gelmiştir. Bu 

nedenle boyalar ve pigmentler, yeni gıdaların üretilmesinde, üretim sırasında ve sonunda veya 

raf ömrü boyunca meydana gelebilecek renk değişimlerini korumak amacıyla sıklıkla 

kullanılmaktadır (Gökalp vd., 2012). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre, gıda etiketinde 

içindekiler kısmında besine katılmış olan katkı maddesinin fonksiyonu ile birlikte adı veya E 

kodunun yazılması zorunludur. Renklendiriciler E 100-180 kod aralığında yer almaktadır 

(Karatepe ve Ekerbiçer, 2017). Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne göre; 

gıda etiket bilgileri içinde renklendiricilerin bulunduğu besinlerin çocukların aktivite ve 

dikkatleri üzerinde olumsuz etkileri bulunabileceği, ek bilgisi yer almaktadır (Türk Gıda 

Kodeksi, 2013). Tüketicinin bilinçlendirilmesinde gıdanın etiketi anahtar öneme sahiptir. Bu 

yolla bilgilenen tüketici sağlığını korumada ve gıda seçiminde kendi tercihini 

kullanabilmektedir (Özgün ve Seylan Küşümler, 2020) Son yıllarda yaşam tarzı ve beslenme 

alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, işlenmiş ve ambalajlı gıdaların tüketiminde artış 

olmuştur. Bu durum, bu kimyasal maddelerin tüketimini artmasına bağlı olarak, kabul edilebilir 

günlük alım düzeylerini aşma riskini arttırmıştır (Jain ve Mathur, 2015). Gıdalara çeşitli 

amaçlarla dışarıdan bilinçli olarak katılan gıda olmayan kimyasal maddelerin insan sağlığına 
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olumsuz etkileri olduğu görülmüştür. Çok sayıda çalışmada, aşırı miktarda sentetik gıda katkı 

maddesi tüketmenin gastrointestinal, solunum, dermatolojik ve nörolojik reaksiyonlara neden 

olabileceğini saptanmıştır (Erkmen, 2010). Gıda renklendiricileri alerjik reaksiyondan çok, 

hassas bireylerde direkt farmakolojik etkiyle, ürtikerde prostaglandinler ve histamin salgıladığı 

düşünülmektedir. Renklendiricilerin özellikle 3-9 yaş arasındaki çocuklarda hiperakivite gibi 

davranış bozukluğuna neden olduğu rapor edilmiştir. Bu renklendiricilerden bazıları; pantent 

blue V (E131), tatrazin, allura red, brillant blue (E133), sunset yellow, eritrosin (E127), ponzo 

4R ile karmin, karminik asit ve koşinaldir (E120) (Stevens vd., 2013). McCann vd. (2007), gıda 

katkı maddelerinin çocuklarda görülen hiperaktiviye etkisini araştırmıştır. Üç ve sekiz-dokuz 

yaş gruplarında yaptıkları çalışmada yapay renklendiricilerin her iki grupta hiper aktiviteyi 

artırdığını saptamışlardır. Kanıtlar ayrıca, çocukların belirli sentetik boyalara karşı yetişkinlere 

göre daha hassas olabileceğini ve tüketim ve maruz kalmanın yetişkinlerden daha fazla 

olduğunu göstermiştir (Lok vd., 2011). Son 20-30 yıldır tüm gıda katkı maddelerinin güvenliği 

ve özellikle gıda boyaları hakkında genel bir endişe oluşmuştur. Bu endişeler, çocukların belirli 

alerjik tepkilere yanıtları sonucu bu ilişkiyi desteklemiştir. Son 10 yılda yapılan patent literatür 

araştırmaları doğal renklendiricilerin kullanımına yönelik eğilimi oldukça açık bir şekilde 

göstermesine rağmen, sentetik renklendiriciler hala yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılan 

en önemli grup olmaya devam etmektedir (Öztürk, 2018). 

Bu araştırmada ise, Tekirdağ ilinde tüketicilerin renklendirici katkı maddelerine bakışına 

cinsiyet, eğitim durumu ve yaş aralığı etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tüketicilerin 

renklendirici katkı maddelerin hakkındaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ile bu konuda 

yapılmış olan çalışmalara yeni bir boyut kazandırması yönüyle de önemlidir. 

 

YÖNTEM 

Tüketicilerin gıdalardaki renklendirici katkı maddelerine bakışını araştırmak üzere yapılan bu 

anket, 2021 yılının Ocak ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık süreçte, Tekirdağ merkezindeki 217 

tüketici ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Ankete başlamadan önce 10 denekle gerektiğinde 

gerekli düzeltmeler yapılmak üzere soruların netliği ve geçerliliği test edilmiştir (Badrie vd., 

2004).  

İstatistiksel Analiz 

Araştırmadan sağlanan verilerin tanımlayıcı istatistikleri SPSS ver.18 istatistik paket 

programında Crosstabs analizleri ile Khi-kare (χ2) bağımsızlık testleri yapılarak 

değerlendirilmiştir (Gujarati, 1995; Mirer, 1995);  

2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
 

Formülde; 

2: Khi-kare değeri,  𝑂𝑖: Gözlenen frekans değeri,      𝐸𝑖 : Beklenen frekans değeridir 

Anketin güvenilirlik analizinde "Alfa Katsayısı" (cronbach's alfa) dikkate alınmıştır. Bu değerin 

0,60 ve üzeri olması durumunda, söz konusu ölçek sosyal bilimlerde "güvenilir" kabul 

edilmektedir (Çinko ve vd., 2016). İstatistiksel olarak güvenilirlik analizi sonucu elde edilen 

veriler 0-1 arasında puanlandırılmakta ve güven düzeyleri aşağıdaki puanlama sisteminde 

belirtildiği gibi yorumlanmaktadır (Kalaycı, 2006): Güvenilir değil (0-0,40), Düşük 

güvenilirlikte (0,41-0,60), Oldukça güvenilir (0,61-0,80) ve Yüksek güvenilirlik (0,81-1,00) 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ankete katılan tüketicilerin %59’u bayan, % 41’i erkek olup, yaş aralıkları ve eğitim 

durumlarının dağılım oranları Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Ankete katılanların yaş aralıkları ve eğitim durumları dağılımlarının oranları 

Table 1. Distribution rates of the participants’ age range and education level  

Yaş Aralığı 
Katılım Oranı 

(%) 
Eğitim Durumu 

Katılım Oranı 

(%) 

15-20 24.9 İlköğretim 3.7 

20-30 28.1 Ortaokul 4.6 

31-40 17.5 Lise 38.7 

41-50 15.2 Yüksekokul 19.4 

51-60 12.9 Fakülte 21.2 

61> 1.4 Lisansüstü 12.4 

 

Güvenilirlik analizinde Cronbach's alfa katsayısı 0.709 olarak bulunmuştur.  

Katılımcıların gıda ürünleri etiketinde kullanılan katkı maddelerini genel olarak anlayabilme 

(kolay, zor ve anlaşılmıyor) oranları sırasıyla %20.7, %59.0 ve %20.3 olmuştur. Çınar ve Sağlık 

(2006) Erzurum merkez ilçede bulunan 18 ve yukarı yaş grubunda yer alan tüketicilerde 

perakende gıda ürünlerinde etiketin önemini inceledikleri araştırmada, tüketicilerin 

%53.0’ünün etiket yazı karakterini (yazı boyutu) yetersiz bulduklarını tespit etmiştir. Aktaş 

Karabiber ve Hazer (2010) tarafından yapılan araştırmada katılımcıların % 73.2’sinin ambalaj 

üzerindeki bilgilerin okunamayacak kadar küçük olması ve çabuk silinmesi, %69.9’unun 

ürünün içeriği hakkındaki bilgilerin teknik olması, % 65.0’inin ürünün içeriği hakkındaki 

bilgilerin yetersiz olması sorunlarıyla karşılaştıklarını saptamıştır. Gül ve Dikmen (2018) 

çalışmasında bireylerin %51.6’sının etiket bilgilerini yeterli bulmadığını belirtmiştir. Etiket 

bilgilerini yetersiz bulma nedenleri incelendiğinde genel gerekçe olarak etiket bilgilerinin 

anlaşılır olmadığı belirtilmiştir. Katılımcıların %34.9’u evlerinde doğal renklendirici madde 

olarak zerdeçal kullandıklarını belirtmişlerdir. Evde kullanılan diğer doğal renklendiriciler 

pancar (%21.1), vişne (%13.8), şalgam (%6.4), ıspanak (%5.5), çilek (% 4.6), köri (%3.7), 

kızılcık (%1.8), nar (%0.9), yaban mersini (%0.9) ve güvem (%0.9) olarak sıralanmıştır.  

Katılımcılar, gıda renklendiricili ürün kullanımından dolayı karşılaştıkları olumsuz durumlara 

ise alerjik reaksiyon (%67.9), kansere neden olduğunu düşünüyorum (%10.7), dilimi boyadı 

(%7.1), bulantı (%3.6), kusma (%3.6), ishal (%3.6) ve zehirlenme (%3.6) olarak belirtmişlerdir. 

Yapılan çeşitli epidemiyolojik çalışmalarda; renklendiricilerin insanlarda aşırı duyarlılık, astım, 

deri döküntüleri, migren, erken doğum, kanser, tiroid tümörü ve kromozom zedelenmesi gibi 

rahatsızlıklara yol açtığı belirtilmektedir (Erkmen, 2010; Ceyhun-Sezgin ve Ayyıldız, 2017). 

Evde kullandıkları renklendirici maddelerin seçiminde ise tüketiciler en fazla doğal olmasına 

(%58,.5) dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Bunu sırasıyla marka (%17.5), herhangi bir nedeni 

yok sadece renklendirici olması (%12.0), etiket bilgisi (%7.4) ve tavsiye (%4.6) seçenekleri 

izlemiştir. 

TÜKETICILERIN RENKLENDIRICI KATKI MADDELERI HAKKINDAKI SORULARA 

VERDIKLERI YANITLARDA EĞITIM DÜZEYINI ETKISI 

Tüketicilerin eğitim düzeyinin renklendirici katkı maddelerine bakış açıları ilgili sorulara 

verdikleri yanıtlar arasında istatistikî olarak önemli bulunanların oransal dağılımları Tablo 2’de 

verilmiştir.  
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Tablo 2. Tüketicilerin eğitim düzeyinin renklendirici katkı maddelerine bakış açılarına etkileri 

ilgili sorulara verilen yanıtların oransal dağılımı (%)  

Table 2. Proportional distribution of the answers given to the questions about the effects of the 

education level of consumers on their perspective on coloring additives (%) 

Soru 

No 
Yanıtlar 

Eğitim düzeyi   

İl
k

ö
ğ
re

ti
m

 

O
rt

a
o
k

u
l 

L
is

e 

Ö
n

 L
is

a
n

s 

L
is

a
n

s 

L
is

a
n

sü
st

ü
 

T
o
p

la
m

 2 

 

(P<0,01) 

1 
Evet 12.5 20.0 45.2 28.6 45.7 59.3 41.5 

11.877 
Hayır 87.5 80.0 54.8 71.4 54.3 40.7 58.5 

2 
Evet 0.0 10.0 14.3 19.0 28.3 59.3 23.0 

28.043 
Hayır 100 90.0 85.7 81.0 71.7 40.7 77.0 

3 

Evet 0.0 0.0 4.8 4.8 2.2 14.8 5.1 

13.442 Hayır 50.0 80.0 72.6 81.0 73.9 74.1 74.2 

Fikrim yok 50.0 20.0 22.6 14.3 23.9 11.1 20.7 

4 
Çok iyi 25.0 50.0 67.9 78.6 78.3 85.2 71.9 

15.964 
Sık okumam fark etmez 75.0 50.0 32.1 21.4 21.7 14.8 28.1 

5 
Evet 12.5 10.0 17.9 31.0 34.8 33.3 25.3 

8.205 
Hayır 87.5 90.0 82.1 69.0 65.2 66.7 74.7 

6 
Evet 12.5 10.0 13.1 28.6 23.9 37.0 21.2 

10.039 
Hayır 87.5 90.0 86.9 71.4 76.1 63.0 78.8 

7 
Evet 12.5 20.0 28.6 35.7 33.3 51.9 32.9 

7.526 
Hayır 87.5 80.0 71.4 64.3 66.7 48.1 67.1 

8 

TV programları 75.0 50.0 46.4 33.3 21.7 25.9 37.3 

43.620 

Basından çıkan haberler 12.5 40.0 9.5 33.3 23.9 37.0 22.1 

Okuldaki eğitim 0.0 0.0 27.4 14.3 10.9 11.1 17.1 

Okuduğum dergi ve 

kitaplar 

12.5 10.0 16.7 19.0 43.5 25.9 23.5 

 

1-Gıda katkı maddeleri hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz? 2-Gıda renklendirici katkı 

maddelerinin E kodları hakkındaki bilgi düzeyi nedir? 3-Gıdalarda kullanılan renklendirici 

maddeler sizce güvenli mi? 4-Etiket bilgisi üzerinde renklendirici maddelerin alerjen 

olabileceğinin belirtilmesi hakkındaki görüşleriniz nedir? 5-Renklendirici madde hakkında 

bilginiz var mı? 6-Renklendiricilerin kaynakları hakkında bilginiz var mı?  7-Doğal ve sentetik 

renklendiriciler hakkında bilginiz var mı? 8-Gıdalarda kullanılan renklendirici maddeler 

hakkında bilgi kaynakları nedir? 

Eğitim düzeyi artıkça gıda katkı maddeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olanların oranı da 

artmaktadır (2=11.877). Gıda katkı maddeleri hakkında ilköğretim mezunlarının %12.5’i, 

lisansüstü eğitim görenlerin %59.3’ü yeterli bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Gıda katkı 

maddeleri hakkında bilgi sahibi olma konusunda lise mezunlarının oransal olarak ön lisans 

mezunlarından daha fazla olduğu görülmüştür. Kaya (2011) bireylerin katkı maddeleri 

hakkındaki bilgi durumlarını belirlemek için yaptığı anket çalışmasında, eğitim düzeyi yüksek 

olan çalışma grubunun yarıdan fazlası, gıda katkı maddesinin ne olduğunu bildiğini beyan 

etmesine rağmen, yaklaşık %20’sinin katkı maddeleri hakkında yanlış tanımlama yaptığını 

saptamıştır. Kaya Cebioğlu, ve Önal (2018)  yaptığı çalışmasında katılımcılarının katkı 

maddesinin ne olduğunu bilenlerin oranını %52.9 (n=203) olarak ifade etmiştir. Tarafımızdan 
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yapılan bu çalışmada katılımcıların %41.5’i (n=217) gıda katkı maddeleri hakkında bilgi sahibi 

olduklarını belirtmişlerdir.  

Tüketicilerin %77’si gıda etiket üzerinde bulunan E kodları ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını 

beyan etmişlerdir. İlköğretim mezunlarının hiçbiri E kodları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını 

belirtirken, lisansüstü eğitim görenlerin %59.3’ü bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Bu 

konuda verilen yanıtları eğitim düzeyi önemli ölçüde etkilemiştir (2=28.043). Eğitim düzeyi 

ile birlikte E kodları hakkında bilgi sahibi olanların oranları da artmıştır. 

Gıdalarda kullanılan renklendirici maddelerin güvenli olmadığını beyan edenlerin oranı %74,.2 

olurken, bu konuda fikir sahibi olmayanların oranı %20.7 olmuştur. Ön lisans mezunlarının 

%81’i, ortaokul mezunlarının %80’i renklendirici katkı maddelerini güvenli bulmamışlardır. 

Renklendirici maddeleri güvenli bulanların oranı %14.8 ile en fazla lisansüstü mezunlarda 

olmuştur. Bu durum lisansüstü mezunların gıda katkı maddeleri hakkında bilgi sahibi olma 

oranlarının yüksek olmasından kaynaklanabilir. Gıda renklendiricilerin güvenli olup olmadığı 

konusunda sorulan soruya verilen yanıtlarda eğitim düzeyi önemli ölçüde etkili olmuştur, ancak 

önceki sorulardaki gibi eğitim düzeyine paralel artış görülmemiştir (2=13.442). Aksulu (2001) 

yaptığı anket çalışmasında katılanların %63.3’ü nün gıda ürünlerindeki renklendirici katkı 

maddelerini; %48.2’sinin ise katkı ve koruyucu maddeleri ciddi bir tehlike olarak gördüklerini 

saptamıştır. Katılımcıların bu değerlendirmelerinin, eğitim düzeyine bağlı olarak değiştiğini 

bulmuştur. Öztürk (2018), çalışmasında da; katılımcıların %35.4’ü bazı gıda boyalarının zararlı 

olduğunu, %30.5’i gıda boyalarının tümüyle sağlığa zararlı olduğunu ve %28.0’inin ise doğal 

olmayan gıda boyalarının sağlığa zararlı olduğunu düşündüğünü belirtmiştir. Gultekin vd. 

(2014), tüketicilerin %87.5’inin gıda katkı maddelerinin kanserojen olduğunu düşündüğünü 

belirlemiştir. 

Katılımcıların %71.9’u etiket üzerinde gıda katkı maddelerinin alerjen olabileceğinin 

belirtilmesinin çok iyi olacağını beyan etmişlerdir. Eğitim düzeyi arttıkça bu oranda artmıştır. 

Lisansüstü mezunların %71.9’u, ilköğretim mezunlarının %25’i bu bilginin verilmesinin çok 

iyi olacağını belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtlarda eğitim düzeyi istatistikî olarak önemli 

etkiye sahip olmuştur  (2=15.964).  

Renklendiriciler hakkında bilgi sahibi olmayanların oranı %74.7 olmuştur. İlköğretim, ortaokul 

ve lise mezunlarının renklendiriciler hakkında bilgi sahibi olma oranları birbirlerine çok yakın 

iken, aynı şekilde ön lisan, lisans ve lisansüstü mezunlarının oranları da birbirlerine yakın 

olmuştur. İyi eğitim görmüş olarak kabul edilebilecek son üç eğitim grubunda renklendiriciler 

hakkındaki bilgiye sahip olma oranı daha yüksek olsa da, bilgi sahibi olmayanların oranının bu 

gruplarda oldukça fazla olduğu görülmüştür (ortalama %70). Eğitim düzeyi renklendiriciler 

hakkında bilgi sahibi olma durumunu önemli ölçüde etkilemiştir (2=8.205). Öztürk (2018), 

çalışmasında çocuklu ailelerinin %78.8’inin gıda boyalarının kullanım amaçlarını bildiğini ve 

%63.4’ünün gıda boyalarının kullanım amacının gıdanın daha çekici görünmesini sağlamak 

olduğunu düşünmekte olduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcıların %78.8’i renklendiricilerin kaynağı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını 

belirtmişlerdir. Bilgi sahibi olmayanların oranı tüm eğitim gruplarında daha yüksek olmuştur. 

En fazla bilgi sahibi olanlar %37 ile lisansüstü mezunlar olurken, ortaokul mezunlarının %10’u 

bilgi sahibi olduklarını belirterek en düşük orana sahip eğitim grubu olmuştur (2=10.039).  

Doğal ve sentetik renklendiriciler hakkında bilgi sahibi olanların oranı %32.9 olmuştur. Genel 

olarak eğitim düzeyi arttıkça bilgi sahibi olanların oranı artmakla birlikte, lisansüstü eğitim 

alanlar hariç, tüm eğitim gruplarında doğal ve sentetik renklendiriciler hakkında bilgi sahibi 

olmayanların oranı daha yüksek olmuştur. Lisansüstü eğitim alanların içerisinde bu konuda 
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bilgi sahibi olduklarını belirtenlerin oranı %51.9 olmuştur. Eğitim düzeyi bu soruya verilen 

yanıtlarda önemli düzeyde etkili olmuştur (2=7.526).  

Katılımcıların %37.3’ü gıdalarda kullanılan renklendirici maddeler hakkındaki bilgiyi TV 

programlarından aldıklarını belirtmişlerdir. Bunu %23.5 ile okuduğu kitap ve dergilerden 

aldığını belirtenler izlemiştir. Basından çıkan haberler ile bu bilgiye ulaşanların oranı ise %22.1 

düzeyindedir. Bu bilgiyi okuldaki eğitimden aldıklarını belirtenlerin oranı %17.1 ile en düşük 

düzeyde olmuştur. Gıda katkı maddeleri renklendiricileri hakkındaki bilgiye genel olarak görsel 

ve basılı medya kanalıyla ulaşıldığı görülmüştür. Eğitim düzeyi düştükçe gıda katkı 

maddelerindeki renklendiriciler hakkındaki bilgiye TV programlarından sahip olanların, eğitim 

düzeyindeki artışla birlikte okuduğu dergi ve kitaplardan alanların oranın arttığı belirlenmiştir. 

Eğitim düzeyi gıda katkı maddelerinde bulunan renklendiriciler hakkında bilgiye ulaşma 

kaynağı üzerinde önemli ölçüde etkili olmuştur (2=43.620). Gıda katkı maddelerinde 

kullanılan renklendiriciler hakkında okullarda verilen bilgilerin yeterli olmadığı görülmüştür. 

Gıda güvenliği açısından tüm eğitim seviyelerinde bu konulara ağırlık verilmesi büyük önem 

taşımaktadır. 

TÜKETİCİLERİN RENKLENDİRİCİ KATKI MADDELERİ HAKKINDAKİ SORULARA 

VERDİKLERİ YANITLARDA CİNSİYETİN ETKİSİ 

Renklendirici katkı maddeler hakkında sorulan sorularda bayanlar ve erkekler arasında önemli 

farklılık gösterenlerin oranları Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Tüketicilerin cinsiyetinin renklendirici katkı maddelerine bakış açılarına etkileri ile 

ilgili sorulara verilen yanıtların oransal dağılımı (%)  

Table 3. Proportional distribution of the answers given to the questions about the effects of the 

consumers' gender on their perspective on coloring additives (%) 

Soru 

No 
Yanıtlar 

Cinsiyet 
Toplam 2 

Bayan Erkek 

1 
Evet 65.6 47.2 58.1 

7.326 
Hayır 34.4 52.8 41.9 

2 
Çok iyi 78.1 62.9 71.9 

6.005 
Sık okumam fark etmez 21.9 37.1 28.1 

3 
Evet 35.2 11.2 25.3 

15.875 
Hayır 64.8 88.8 74.7 

4 
Evet 25.8 14.6 21.2 

3.924 
Hayır 74.2 85.4 78.8 

1-Gıda katkı maddelerini kontrol için etiketi okur musunuz? 2-Etiket bilgisi üzerinde 

renklendirici maddelerin alerjen olabileceğinin belirtilmesi hakkındaki görüşleriniz nedir? 3-

Renklendirici madde hakkında bilginiz var mı? 4-Renklendiricilerin kaynakları hakkında 

bilginiz var mı?   

Bayanların %65,6’i gıda katkı maddeleri hakkındaki bilgileri etiketler üzerinden okuduklarını 

belirtmişlerdir. Bu oran erkeklerden istatistikî olarak önemli ölçüde fazla olmuştur (2=7.326). 

Erkeklerin %47.2’si etiket bilgilerini kontrol ettiklerini belirtmişlerdir. Rodolfo ve Nayga 

(2000) tarafından yapılan çalışmada, erkeklerin kadınlardan daha az besin etiketleri bilgilerini 

okuduğu, erkeklerin kadınlara göre besin ve sağlık konularına daha az özen gösterdikleri 

belirtilmiştir. Bu çalışmada da aynı sonuçlar gözlenmiştir. 
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Bayanlar gıda etiketleri üzerinde katkı maddelerinin alerjen olabileceğinin çok iyi olacağı 

konusuna erkeklerden daha yüksek oranda (%78.1) katılmışlardır. Erkeklerde bu oran %62.9 

olmuştur. Bayanların etiket okuma ve bilgileri kontrol etmede daha hassas davrandıkları 

görülmüştür. Etiket bilgisi üzerinde renklendirici maddelerin alerjen olabileceğinin belirtilmesi 

hakkında görüş üzerine cinsiyetin etkisi önemli bulunmuştur (χ2=6.005). 

Renklendiriciler hakkında bilgi sahibi oranı %35.2 ile bayanlarda daha yüksek olmakla birlikte, 

bayanlar ve erkeklerde bilgi sahibi olmayanların oranları daha fazla olmuştur. Erkeklerde bilgi 

sahibi olmayanların oranının %88 değeri ile oldukça yüksek olduğu görülmüştür. 

Renklendiriciler hakkındaki bilgi sahibi olma konusunda bayanlar ve erkekler arasında önemli 

düzeyde fark olduğu saptanmıştır (χ2=15.875). 

Bayanlar ve erkeklerin büyük çoğunluğunun renklendiricilerin kaynakları hakkında bilgi sahibi 

olmadıkları görülmüştür. Ancak, bu oran %85.4 ile erkeklerde daha yüksek olmuştur. 

Bayanlarda bilgi sahibi olmayanların oranı ise %74.2 olmuştur. Bayanlar ve erkekler arasındaki 

fark istatistikî olarak önemli bulunmuştur (χ2=3.924). 

TÜKETICILERIN RENKLENDIRICI KATKI MADDELERI HAKKINDAKI SORULARA 

VERDIKLERI YANITLARDA YAŞ GRUPLARININ ETKISI 

Renklendirici katkı maddeler hakkında sorulan sorularda yaş grupları arasında önemli farklılık 

gösterenlerin oranları Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Tüketicilerin yaş aralıklarının renklendirici katkı maddelerine bakış açılarına etkileri 

ilgili sorulara verilen yanıtların oransal dağılımı (%) 

Table 4. Proportional distribution of the answers given to the questions about the effects of the 

consumers' age range on their perspective on coloring additives (%) 

Soru 

No 
Yanıtlar 

Yaş aralığı   

1
5
-2

0
 

2
1
-3

0
 

3
1
-4

0
 

4
1
-5

0
 

5
1
-6

0
 

6
0
 >

 

T
o
p

la
m

 

2 

1 
Evet 13.0 18.0 31.6 33.3 32.1 0.0 23.0 

9.696 
Hayır 87.0 82.0 68.4 66.7 67.9 100 77.0 

2 
Tercih etmem 37.0 50.8 65.8 78.8 82.1 100 59.0 

26.803 
Fark etmez 63.0 49.2 34.2 21.2 17.9 0.0 41.0 

3 
Kesinlikle tercih ederim 72.2 67.2 78.9 84.8 92.9 100 77.0 

10.083 
Fark etmez 27.8 32.8 21.1 15.2 7.1 0.0 23.0 

 

1-Gıda renklendirici katkı maddelerinin E kodları hakkındaki bilgi düzeyi nedir? 2-

Renklendirici kullanılmış bir ürünü tercih eder misiniz? 3-Gıda ürünlerinde kullanılan 

renklendirici maddelerin doğal olmasını tercih eder misiniz? 

Gıda renklendirici katkı maddelerinin E kodları hakkındaki bilgi düzeyi en fazla %33.3 oranı 

ile 51-60 yaş düzeyinde olmuştur. 60 yaş üzeri grubun hiç bilgi sahibi olmadığı görülmüştür. 

Genel olarak 31-60 yaşları arasındaki katılımcıların %30’un üzerinde bilgi sahibi oldukları 

görülmüştür. Ancak, tüm yaş gruplarında bilgi sahibi olmayanların oranlarının daha fazla 

olduğu saptanmıştır. Yaş grupları E kodları hakkındaki bilgi sahibi olma düzeyini önemli 

ölçüde etkilemiştir (χ2=9.696).  
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Yurttagül vd., (2005) tarafından yapılan çalışmada; öğrencilerin % 77.3’ünün herhangi bir gıda 

katkı maddesinin adını bilmediği, yaklaşık yarısının (%49.6) ise E kodunun tanımını bilmediği 

saptanmıştır. Ayaz vd. (2005) tarafından yapılan çalışmada ise, katılımcıların yarıdan azının 

(%49.6) “E” kodunun tanımını bilmediği sonucuna ulaşılmıştır 

Yaş aralığı arttıkça renklendirici kullanılan bir ürünü tercih etmeyenlerin oranı da artmıştır. 60 

yaş üzerinde olanların hepsi renklendirici kullanılan bir ürünü tercih etmeyeceklerini 

belirtmişlerdir. 15-20 yaş grubunda olanların %63’ü ise renklendirici kullanımının kendileri 

için fark etmediğini, tercihlerinde etkili olmadığını belirtmişlerdir. Sadece bu grupta 

renklendirici kullanımının tercih üzerinde etkili olmayanların oranı daha fazla olmuştur. 

Renklendiricilerin kullanımının ürünü tercih etmede yaş gruplarının etkisi önemli bulunmuştur 

(χ2=26.803). 

Katılımcılar her yaş grubunda büyük oranda renklendiricilerin doğal olmasını tercih etmişlerdir. 

60 yaş üzerinde olanlarda bu oran %100 olmuştur. Yaş grupları arttıkça bu oran da artmıştır. 

Tercih edenlerin oranı %67.2 ile 21-30 yaş grubunda en düşük düzeyde olmuştur. Yaş grupları 

arasında renklendiricilerin doğal olması tercihi önemli düzeyde farklılık göstermiştir 

(χ2=10.083).  

Sağlıklı beslenme kavramının gelişmesiyle birlikte doğal ürünlere olan talep her geçen gün 

artmaktadır. Ayrıca tüketiciler işlenmiş ürünlerin bileşiminde katkı maddeleri de dâhil olmak 

üzere daha fazla doğal bileşenin yer almasını istemektedir. Sentetik renklendiricilerin sağlık 

üzerine yan etkilerinin bulunması ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle kullanımları giderek 

azalmaktadır. Bu nedenle doğal renklendiricilere talep her geçen gün artmaktadır (İlter vd., 

2017).   

 

SONUÇ  

Günümüzde işlenmiş ve ambalajlı gıdaların tüketimindeki artış nedeniyle gıda katkı maddesi 

bulunmayan ürünlerle beslenmek hayli zorlaşmıştır. Katkı maddelerinden en fazla yarar 

sağlamak amaçlanırken, muhtemel olumsuzlukları en aza indirmek gerekir.  Bilinçli tüketiciler 

olmamız sadece kendimiz için değil, tüm toplumun yararına olacaktır. Dikkat etmemiz gereken 

noktalar aşağıda özetlenmiştir; 

 Gıdalara katıldığı beyan edilen katkı maddeleri ve miktarları mevzuata uygun olmalıdır.  

 Üretimde kullanılması zorunlu olan gıda katkı maddelerinin önerilenden fazla 

kullanılması engellenmelidir.  

 Gıda katkı maddesi, gıdanın bozukluğunu maskeleyici ve tüketiciyi aldatıcı 

olmamalıdır.  

 Gıda üreticileri ve tüketicileri, gıda katkı maddelerinin toplum sağlığı üzerindeki etkileri 

konusunda bilinçlendirilmelidir. 

 Gıdalardan alınan katkı maddelerinin ADI değerlerinin üzerinde olması durumunda 

sağlığa olumsuz etkileri olduğu bilindiği için aşırı tüketimleri önlenmeli, bireyler 

bilinçlendirilmeli, üretim denetlenmeli ve standardizasyona uyum sağlanmalıdır (Kaya-

Cebioğlu ve Önal, 2018). 

 Kullanılacak katkı maddesi hakkındaki analiz sonuçları ve kullanılma miktarları 

bilinmelidir. 

 Gıda maddelerinin ambalaj ve etiketi üzerinde içerdikleri gıda katkı maddeleri 

konusunda tüketiciye yeterli bilgi verecek mesajlar büyük harflerle dikkat çekici bir şekilde 
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bulunmalıdır. Gıda katkı maddelerinin üretiminden tüketiciye sunulduğu zamana kadar Türk 

Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine uyulmalıdır. Gıdalara katıldığı beyan 

edilen katkı maddeleri miktarı mevzuata uygun olmalıdır (Karatepe ve Ekerbiçer,  2017).  

 Yiyecek ve içecek üretimi yapan firmaların gıda etiketlerinde tüketicileri ürün içeriği 

hakkında doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmeleri gerekmektedir. Özellikle okul çağındaki 

çocuklara okullarda yetkili mercilerce atıştırmalık gıdaların içeriğinde bulunan katkı maddeleri 

hakkında gerekli eğitimler verilmelidir (Ceyhun-Sezgin ve Ayyıldız, 2019). 

 Doğal renklendiricilerin kullanımı teknolojik olumsuzluklarına rağmen sağlık üzerine 

olumlu etkileri sebebiyle artırılabilir.  
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ÖZET 

Pazarlama literatüründe, iki çeşit organizasyon modeli vardır. Birincisi, ürün ve hizmetlerin 

“üreticisi”; ikincisi ise farklı firmalar tarafından elde edilen bileşenlerin entegre edilmesini 

sağlayan “Sistem Entegratörü” dür. Sistem Entegratörü, yekpare bir sistemi satmak için birden 

çok donanım ve yazılım çözümü sağlayıcısıyla bir şirketler birliği oluşturur. Sistem 

Entegratörlerinin sundukları hizmetteki başarıları, müşterileri ile kurulan güvenilir bir ilişkiye 

ve kaliteli bir sistem sağlamaya bağlıdır. 

21.yılın ilk çeyreğinde, piyasa rekabeti ve globalleşme sonucunda hizmet sağlayıcı işletmeler 

sürekli gelişme felsefesinde, yarışta oyuncu konumunda olmak zorundadırlar. Müşteri 

isteklerine ne kadar cevap verilirse, işletmelerin rekabette önde olmaları ve marka değerlerini 

yükseltmesi sağlanır. Müşterinin sesini dinlemek, müşterinin sesi olmak ‘Kalite Fonksiyon 

Yayılımı” yöntemiyle hayata geçirilebilmektedir. 

Entegratör firmaların etkinliğinin ölçütü verdikleri hizmetin müşterileri ne kadar memnun 

ettiğidir. Bu çalışmada, Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY) kullanılarak müşteri memnuniyetinin 

artırma yolları aranmıştır. Literatürdeki geniş çaplı araştırmalar sonucunda, Kalite Fonksiyon 

Yayılımı konusu sayıca fazla olmasına rağmen, sistem entegratörlerini konu alan müşteri 

memnuniyetiyle ilgili Türkçe literatüründe özgün bir bilimsel çalışmadır. 

Bu çalışmanın amacı, müşteri odaklı Kalite Fonksiyon Yayılımının, ilk kez Sistem 

Entegratörleri için uygulanabilir kılmaktır. Kalite Fonksiyon Yayılımı müşteri isteklerini 

belirleyip, buna göre ürün ya da hizmet tasarlanmasını sağlayan bir süreçtir. Çalışmada 

incelenen Sistem Entegratörü Bilişim Şirketi, kamu ve özel sektör müşterilerine hizmet 

sağlayan, “Bilişim 500” listesinde yer alan sektörün lokomotifi olan bir şirkettir. Çalışmada 

entegratör bilişim şirketinin hizmet kalitesini etkileyen müşteri memnuniyetini arttırmak için, 

Kalite Fonksiyon Yayılımı yaklaşımı kullanılarak sistem incelemesi yapılmıştır. Müşterilerin 

bilişim şirketlerinden ne tür beklentileri olduğu anket ve bire bir görüşmeler ile araştırılmış 

çalışma sonucunda şirketinin kalite evi ortaya çıkarılmıştır. 

Sonuç olarak, çalışmada incelenen 16 müşteri isteği ve 24 kalite karakteristiği içerisinden, bir 

bilişim firmasının hizmet sunarken müşteri memnuniyetini artırmada bulunması gereken en 
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mühim özelliği, “Her Bir Şartname Maddesinin Karşılanması” müşteri isteği ve “Doğru Ürün 

İle Teknik Şartnameye Teklif Verilmesi” olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sistem Entegratörü, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Müşteri Memnuniyeti. 

 

ABSTRACT 

In the marketing literature, there are two types of organizational models. First, the 

"manufacturer" of products and services; The second is the "System Integrator" that enables the 

integration of components obtained by different companies. System Integrator creates a 

conglomerate with multiple hardware and software solution providers to sell a monolithic 

system. System Integrators' success in the service they offer depends on a reliable relationship 

with their customers and providing a quality system. 

In the second quarter of the 21st century, as a result of market competition and globalization, 

service providers have to be a player in the race in the philosophy of continuous improvement. 

The more customer requests are answered, the more it ensures that businesses are ahead of the 

competition and increase their brand value. Listening to the voice of the customer, being the 

voice of the customer can be realized with the "Quality Function Deployment" method. 

The criterion of the efficiency of integrator companies is how satisfied the customers are with 

the service they provide. In this study, ways to increase customer satisfaction are sought by 

using Quality Function Deployment (QFD). As a result of extensive research in the literature, 

Quality Function Deployment is an original scientific study in the Turkish literature on 

customer satisfaction, which is the subject of system integrators, although the issue is numerous. 

The aim of this study is to make customer-oriented Quality Function Deployment applicable to 

System Integrators for the first time. Quality Function Deployment is a process that determines 

customer demands and enables product or service design accordingly. The System Integrator 

Informatics Company examined in the study is a company that provides services to public and 

private sector customers and is the locomotive of the sector included in the "Bilişim 500" list. 

In the study, a system analysis has been carried out using the Quality Function Deployment 

approach in order to increase the customer satisfaction that affects the service quality of the 

integrator informatics company. The expectations of the customers from the IT companies were 

investigated through a survey and one-on-one interviews, and the quality house of the company 

was revealed. 

As a result, among the 16 customer requests and 24 quality characteristics examined in the 

study, the most important feature that an informatics company should have to increase customer 

satisfaction while providing service has been determined as "Ensuring Each Specification 

Clause" customer request and “Bidding for Technical Specification with the Right Product". 

Keywords: System Integrator, Quality Function Deployment, Customer Satisfaction. 

 

GİRİŞ 

Teknolojinin her gün kendini yenilediği, 21.yy ekonomilerinde; küçük, orta ve büyük 

işletmelerde ve kar amacı güden tüm organizasyonlarda sürekli iyileştirme ve yeniliğin 

vazgeçilmez olduğu aşikardır. Tüketici, son kullanıcı tercihleri ve serbest piyasadaki seçenekler 

ile hizmet ve üretim alanlarındaki işletmelerin bakış açısını, müşteri odaklılık kavramına 

çevirmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren hayatımıza giren bilgisayar ile bilişim teknolojileri hız 

kesmeden gelişmektedir. Bu çerçevede uçtan uca hizmet sunan, kamu ve özel sektörün, 

teknolojik altyapı ve sistem ihtiyaçlarına; satış, destek, kurulum yapan sistem entegratörlüğü 
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kavramı ortaya çıkmıştır. Türkiye’de “Bilişim 500” adında bağımsız bir araştırma kuruluşu 

tarafından her sene belirlenen listede kıyasıya rekabet eden sistem entegratörleri bulunmaktadır. 

En az bir ve daha çok altyapının bir araya getirilip, sorunsuz olarak tek bir sistem gibi 

yönetilebilir olarak çalıştırılmasını sistem entegrasyonu olarak tanımlamak mümkündür. Uçtan 

uca çözümler sunmak, Sistem Entegratörü firmaların temel hedeflerindendir. Müşterilerce 

alınması planlanan; Bilgisayar, IP kamera, Depolama Cihazları, Sunucu Cihazları, Güvenlik 

Duvarı Cihazları ve Lisanslı Yazılımları, Sanallaştırma Tekilleştirme Yazılımı Lisanları, IP 

Kamera Kayıt Cihazları ve Kayıt Yazılımları, Network Cihazları ve Kablolama vb. bilişim 

ürünlerinin, dünyaca ünlü üretici firmaların anlaşmalı iş ortağı olarak geniş bir yelpaze ile 

müşterilere satış, destek, kurulum hizmeti olarak sunulmasıdır. 

Entegratör firmaların etkinliğinin ölçütü verdikleri hizmetin müşterileri ne kadar memnun 

ettiğidir. Bu çalışmada, Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY) kullanılarak müşteri memnuniyetinin 

artırma yolları aranmıştır. Literatürde Kalite Fonksiyon Yayılımı konusunda çok sayıca yayın 

olmasına rağmen, sistem entegratörlerini konu alan müşteri memnuniyetiyle ilgili Türkçe 

literatürde bir çalışmaya rastlanmamıştır. 2007 yılında Sistem satıcısı ve sistem entegratörünü 

konu alan ve bu iş kollarının ayrımını anlatan makalede; sistem satışı ve sistem 

entegrasyonunun unsurlarını birleştiren hibrit organizasyon yapılarını analiz etmek için vaka 

çalışması araştırmasından yararlanılmıştır (Davies, Brady, & Hobday 2007). 2019 yılında 

sistem başarısına ulaşmak için güven ve sistem kalitesinin rolleri sistem entegratörü bakış açısı 

ile ele alınan makalede; anket çalışması yapılarak, kaliteyi etkileyen faktörlerin güven kavramı 

etrafındaki korelasyonları önceliklendirilmiştir (Jun, Lee & Jung 2019). Bu çalışmada, sistem 

entegratörü olan şirketlerin müşteri memnuniyetinin artırılması için kalite karakteristikleri 

incelenmiştir ve bu iş koluna dikkat çekilmek istenmiştir. İlk olarak Kalite Fonksiyon Yayılımı 

anlatılmış ardından, “Bilişim 500” listesinde yer alan Ankara’da bulunan “Firma B” olarak 

adlandıracağımız ve rakibi konumundaki “Firma Z” ile karşılaştırmasına dayanan Firma B 

özelinde uygulama yapılmıştır. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Kalite Fonksiyon Yayılımı Kavramı 

KFY ilk defa 1972 senesinde Japonya’daki Mitsubishi markası ile başlayan, 1984’den sonra da 

Amerika’da ve Avrupa ülkelerinde çok prosesli üretimde ve hizmet sektöründe yakından 

gözlemlenen ve çalıştırılan, günümüzde küresel çapta kabul gören bir kalite tekniğidir (Sevük, 

1998). Kalite Fonksiyon Yayılımı, müşterilerin aldıkları hizmetten ve üründen memnun olması 

için taleplerini, KFY kullanan işletmelerde; tasarım, üretim, kalite güvence notlarına 

dönüştürerek sistemin tasarım kalitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır  (Akao, 1988). 

KFY, müşteri ihtiyaçlarına göre “müşteri odaklılık felsefesi” ile ürün geliştirme ve tasarım 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan bir araçtır (Matzler & Hinterhuber, 1998). Bu 

tanımlamadan da; müşteriyi odak noktası haline getirmenin, ürünün ve hizmetin şeklen neye 

benzeyeceğini, piyasa koşullarında en iyisinin nasıl olması gerektiğini belirlememize yardım 

edeceği çıkarımını yapabiliriz. KFY, işletmelere firmalarının sınırları dahilinde, müşteri 

isteklerine nasıl cevap vereceklerini, sezgisel yöntemler yerine yapısal yöntemler ile 

yanıtlamayı amaçlamaktadır (Govers, 1996). Govers’a göre KFY’nı bilim haline getiren nüans; 

nicel veriler, istatistiki verilerin kullanılmasıdır (Acar, 1996). Çoğu bilirkişiye göre KFY firma 

bölümlerince birlikte, bir malın/hizmetin kaliteli tasarlanmasına dayanan ilk hazırlanan 

kopyası, taslağı anlamına gelmektedir (Öter & Tütüncü, 2001). 

KFY Otomotiv sanayisinde 1977 yılından bu yana Toyota şirketi tarafından kullanılmaktadır. 

Toyota, 1977 ile 1984 yılları arasında 4 model otomobil üretmiş ve model geliştirme 
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maliyetlerinde 7 yıllık süreçte  %61 oranında azalma kaydetmiştir. Batı dünyasının KFY’na 

olan ilgisi, Toyota’nın elde ettiği, başarısı ile başlamıştır (Suliyev, 2007). Akao’nun 

makalelerinden birinin Amerikan Kalite Kontrol Topluluğu (American Society of Quality 

Control) tarafından Quality Progress dergisinde yayınlanmasıyla, Avrupa ve Amerika 1983 

yılında tanışmıştır. Ülkemizde ise ilk KFY uygulaması 1994 yılında Arçelik markası tarafından 

bulaşık makineleri üretim hattında ve ürün grubu üzerinde yapılmıştır (Akbaba, 2000). 

 

Kalite Fonksiyon Yayılım Süreci 

Müşterinin Sesi, Kalite Evi, Kolaylaştırıcı ve KFY Takımı kavramları sürecin ana hatlarını 

oluşturmaktadır. Müşterinin Sesi; müşteri duygu ve düşünceleri olarak açıklanabilir. Kalite Evi; 

KFY gruplarınca kurulan KFY’nın ana bileşenidir. Müşteri isteklerini cevaplarken, kalite 

karakteristikleriyle kıyaslamalara dayanan ve sonrasında pozitif veya negatif yönde ilişkileri 

saptayan matrisler grubudur. Kolaylaştırıcı; deneyim sahibi, KFY takımı yönlendirme görevi 

yapacak kişilerdir. KFY Takımı; bu çalışmaları organize eden, projeyle ilgili olan 

departmanlardan, daha önce kalite evi hakkında bilgi sahibi kişilerce oluşturulan şirketin proje 

grubudur (Şaştım, ve diğerleri, 2006).  

Kalite fonksiyon yayılımı dört asamadan oluşmaktadır  (Cohen, 1995); 

Aşama 0: Planlama 

Aşama 1: “Müşterinin Sesi”nin Toplanması 

Aşama 2: Kalite Evinin Oluşturulması 

Aşama 3: Sonuçların Analizi ve Yorumlanması 

 

 

Şekil 1. Kalite Evi (Çinpolat, 2007). 

 

Aşama 0: Planlama: KFY projelerinin başarıya ulaşması için bu ilk adım önem arz etmektedir. 

Örgütsel desteklerin bulunması, amaç ve hedeflerin saptanması, müşteri gruplarının 

kararlaştırılması, çalışma periyodunun öngörülmesi, ürün/hizmet kavramının kararlaştırılması, 

KFY takımının kurulmasında, sürecin tasarımında kullanılacak gereken malzemelerin temini 
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konularını içermektedir (Akbaba, 2000). Kurum kültürü içerisinde yapılan her planlama ne 

kadar inanılır ve kabul edilirse o kadar sağlıklı dönütler verip, gerçekçi olacaktır. 

Aşama 1: “Müşterinin Sesi”nin Toplanması: Firmalar hedeflenen pazardaki müşterilerin istek 

ve ihtiyaçlarını belirlerken müşterilerin ürün/hizmetten nasıl bir yarar elde etmek istediklerini 

gösteren ihtiyaçları tanımlamak isterler. Müşteri grupları izlenerek ürün/hizmet tüketimi 

esnasında gözden kaçan ihtiyaçlar belirlenir. Önem derecesi farklı olan müşteri ihtiyaçları, 

önceliklendirilerek tek bir sayısal birim ile ifade edilir (Şaştım ve diğerleri, 2006). 

Aşama 2: Kalite Evinin Oluşturulması: Kalite Evi, disiplinler arası uzmanların katkı 

sağlayarak bir grup çalışmasıyla; müşteri istek ve ihtiyaçlarını mühendislik amaçları olarak 

anlamlandıran bir dönüştürme işlemidir. Kalite Evinin genel hatları 7 ana noktadan aşağıdaki 

gibi sıralamak mümkündür (Kelesbayev, 2014). 

1. Müşteri İstekleri Kısmının Oluşturulması 

2. Planlama Matrisinin Oluşturulması ve Analizi 

3. Kalite Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Analizi 

4. İlişki Matrisinin Oluşturulması ve Analizi 

5. Teknik Korelasyonların Belirlenmesi ve Analizi 

6. Teknik Kıyaslamaların Yapılması ve Hedeflerin Belirlenmesi 

7. Sonuçlara Dayalı Olarak Geliştirme Projesinin Planlanması 

Müşterilerin gerçekte neler istediği, neler beklediği “Ne?” sorusuyla yola çıkılarak, müşterilerin 

duygu ve düşünceleri; anket, odak grup toplantısı, demo süreçleri, Analitik Hiyerarşi Prosesi, 

Gemba ve birebir görüşmeler gibi yöntemlerden bir tanesi ile toplanır, analiz edilir Müşteri 

İstekleri Kısmı oluşturulur.  

Önem derecelerine göre sıralanan müşteri istekleri, Planlama Matrisine başlangıç oluşturur ve 

incelenen firmaların sektördeki yerlerinin yine anket yöntemiyle (1: en kötü ve 5: en iyi ) veya 

(1: en kötü ve 10: en iyi) arasında değerlendirilip analizi ile kalite evine eklenir. Her bir müşteri 

isteğinin; önem derecesi, incelenen firmalarca bugün değerleri ve ilerdeki hedef değeri, 

incelenen firmalarca analizleri, mutlak ve bağıl ağırlıkları hesaplanır tabloya eklenir. 

“Nasıl?” sorusuyla üretim yapan ya da hizmet sağlayan firmaların, müşteri isteklerine kendi 

içlerinde uzman görüşleri alarak KFY takım çalışmasında yanıtlar aranır ve analiz edilir. Bu 

yanıtlar, incelenen sistemin Kalite Karakteristiklerini oluşturur. 

Müşteri istekleri ile kalite karakteristikleri arasındaki ilişkiler var ise Amerikan puanlama 

sistemine göre; 9 Güçlü, 3 Orta, 1 Zayıf dereceli olarak KFY takımı tarafından puanlanır. 

Mutlak önem, bağıl önem hesaplamaları ile İlişki Matrisi oluşturulur. 

Negatif (-) ve Pozitif (+) olmak üzere kalite karakteristiklerinin birbirine olan etkileri, Teknik 

Korelasyonlar adıyla kalite evinin çatısını oluşturur. 

Sonuçlara Dayalı Olarak Geliştirme Projesi planlanırken, oluşan matrisler setinin sonuçlarını 

kalite evi krokisinde bütün olarak ele alındığında ilk olarak müşterinin sesi bölümünde yer alan 

kriterlerin birbirine göre önemlerine bakılmalıdır. İkinci olarak da kalite evinin çatı matrisine, 

yani korelasyon matrisine bakıldığında Pozitif (+) korelasyonların artırılması, Negatif (-) 

korelasyonların işletmeye zararı dokunacak karşılaşmaları azaltılması için çalışılmalıdır  

(Kelesbayev, 2014). 
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Aşama 3: Sonuçların Analizi ve Yorumlanması: Tamamlanan KFY çalışmasıyla; mevcut 

koşulların saptanır, belirlenen istek ve ihtiyaçlara göre bu koşullar yeniden şekillendirilebilir. 

Bu yöntem; müşteri memnuniyeti artışı isteniyorsa müşteri memnuniyetinde sürekli bir 

iyileşmeyi ve hatırı sayılır yükselişi sağlayacaktır, maliyet azaltılması isteniyorsa maliyetlerin 

ortaya konmasında, işin pazarda yapılabilirliğinin ölçütlerinin oluşturulmasında kullanılabilir 

(Kelesbayev, 2014). 

Kalite Evi Uygulaması 

Ankara’da sistem entegratörü olarak faaliyet gösteren “Firma B” olarak adlandıracağımız 

firma; Sistem entegratörü kimliği ile kamu ve özel sektöre uygun çözümler sunan sektöründe 

lokomotif bir firmadır. Firma orta/büyük ölçekli özel şirketler ve kamu kuruluşları için satış, 

destek, kurumlum alanlarında projeler geliştirmekte ve Devlet Malzeme Ofisinde katalog 

firması olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kamu kurumlarına bilişim ürünleri satış hizmeti 

sunmaktadır. 

En güçlü rakibi “Firma Z” ile kıyaslama yapılarak Firma B’nin hizmet kalitesi özelinde; müşteri 

memnuniyetinin artırılması amaçlanmış, hizmet kalitesi sorgulayıcı bir bakış açısıyla yakından 

incelenen rakibi ile şu anda bulundukları konum ve hedefleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

proje çalışmasında, Firma B’nin deneyimlerinden yola çıkarak çalışmanın verileri; anket, 

karşılıklı görüşmelerle; müşterilerden, firma çalışanlarından ve yöneticilerden, uzman görüşleri 

ile sağlanmıştır. 

İlk aşama olarak müşteri isteklerinin belirlenmesinde, firma içerisinde yöneticilerin ve 

çalışanların olduğu KFY takımı kurulmuştur. Dışarıdan da sektörde yetkinliği ve bilgi birikimi 

olan uzman görüşleri alınarak 16 adet temel müşteri isteği belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada 

belirlenen müşteri isteklerinin, rekabet analizini yapmak için Ankara’da bulunan, sistem 

entegratörlüğü hizmeti alan kamu ve özel sektör müşterilerinden oluşan 300 kişiye anket 

uygulanmıştır. Anket ile Firma B ve dengi olan rakibi Firma Z ayrıca müşterilerin hayalindeki 

sistem entegratörü isteği, belirlenen 16 adet müşteri isteği üzerinden değerlendirilmiştir. 
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Tablo 1. Sistem Entegratörü Firma B için Planlama Matrisi  
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Hizmet 

Fonksiyonları 

Hizmet 

Karakteristikleri 
Müşteri İstekleri 

Satış 

Fonksiyonları 

Şartnameyi 

Karşılaması 
Her Bir Şartname Maddesinin Karşılanması 4,88 4,91 4,83 5 1,02 1,5 7,45 0,08 

Estetik ve 

Tasarım 

Ürün Boyutları 2,56 2,5 2,66 3 1,20 1 3,07 0,03 

Marka Bilinirliği 3,56 3,58 3,5 4 1,12 1,5 5,97 0,07 

Fiyat Politikası Bütçeye Uygun Fiyat 4,24 4,41 4,08 5 1,13 1,5 7,21 0,08 

Kullanım 

Fonksiyonları 

Uygunluk 

Mevcut Sistem İle Yeni Ürünlerin Sorunsuz 

Entegrasyonu 
4,08 4,33 3,83 5 1,15 1,2 5,65 0,06 

Sistemin Kapanmaması 4,68 4,66 4,66 5 1,07 1,5 7,53 0,09 

Sistem Ara Yüzünün Kullanıcı Dostu Olması 3,76 3,66 3,91 4 1,09 1,2 4,93 0,06 

Sistem Yedekliliğinin Sağlanması 3,4 3,66 3,16 4 1,09 1,2 4,46 0,05 

Hizmet 

Ürün Tedarik Hızı 3,8 3,91 3,66 4 1,02 1,2 4,66 0,05 

Arıza Bildirimlerine 6 Saat İçerisinde 

Uzaktan ya da Yerinde Müdahale Edilmesi 
3,68 3,91 3,58 4 1,02 1,5 5,65 0,06 

7x24 Teknik Destek Hizmeti 4 4,25 3,95 5 1,18 1,5 7,06 0,08 

7 Bölgede Teknik Servis Ağı  2,96 3 3 3 1,00 1,5 4,44 0,05 

Sistem Güncellemelerinin Takip Edilmesi 3,28 3,5 3,16 4 1,14 1,2 4,50 0,05 

Sistem Performansının İzlenmesi 3,24 3,5 3,08 4 1,14 1 3,70 0,04 

İş Sürekliliği İçin Danışmanlık 3,28 3,75 2,91 4 1,07 1,2 4,20 0,05 

Teknik Personelin Yetkinliği 4,32 4,25 4,33 5 1,18 1,5 7,62 0,09 

Toplam 88,10 1 

 

Tablo 1.’de verilen planlama matrisi oluşum adımları aşağıdaki gibidir: 

Çizelgenin “Önem Derecesi” sütununda, müşterilere uygulanan “hayallerindeki firma” anket 

çözümlerinin aritmetik ortalamaları eklenmiştir. Anket çalışmasında; 5 ‘Aşırı Önemli’, 4 ‘Çok 

Önemli’, 3 ‘Önemli’, 2 ‘Az Önemli’, 1 ‘Önemsiz’  olarak puantaj esas alınmıştır. 

“Planlanan Kalite” sütununda ise müşteri anketleri ışığında belirlenen “Önem Derecesi” 

değerleri ile firma yönetiminin uzman görüşleri ışığında hedef değerler ortaya konulmuştur.  

KFY çalışmalarında Satış Puanı: müşteri isteklerinin satış getirisindeki payını anlamlandırılan 

değişkendir. Satış Avantajı: 1,0-1,2-1,5 olarak verilmiştir. “1,5: Satış payını çok artırır”, “1,2: 

Satış payını artırır.”, “1,0: Satış payına olumlu ve ya olumsuz etkisi olmaz” anlamlarındadır.  
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Planlama matrisi hesapları yapılırken aşağıdaki formüllerden yararlanılmıştır (Yenginol, 2008); 

İyileşme Oranı = Planlanan Kalite / Firma B                                                                        (1) 

Mutlak Ağırlık = İyileşme Oranı x Satış Puanı x Önem Derecesi                                         (2) 

Bağıl Ağırlık = Mutlak Ağırlık / Toplam Mutlak Ağırlık                                                           (3) 

 

Örneğin, müşteri isteklerinden ürün boyutları için yapılan hesaplamalarda “(1)” 1,20,”(2)” 3,07, 

“(3)” ise 0,03 olarak bulunmuştur. 

Kalite karakteristiklerinin belirlenmesi adımında, daha önceden belirlenen müşteri isteklerinin, 

ne biçimde hayata geçirileceği “Nasıl ?” sorusu ile türetilerek Firma “B” yöneticileri ve KFY 

çalışma grubu üyeleriyle odak grup toplantılarında, beyin fırtınası oluşturularak verilen 

yanıtlarla Tablo 2.’deki Kalite karakteristikleri belirlenmiştir. 

 

Tablo 2. Kalite Karakteristikleri  

Hizmet 

Karakteristikleri 
Müşteri İstekleri Kalite Karakteristikleri 

Şartnameyi 

Karşılaması 

Her Bir Şartname Maddesinin 

Karşılanması 

-Doğru Ürün İle Teknik Şartnameye Teklif Verilmesi 

-Tecrübe ve Yetkinlik İle İdari Şartnamenin Sağlanması 

Estetik ve 

Tasarım 

Ürün Boyutları 
-Standartlara Uygun Üretim Yapan Markalar İle 

Çalışılması 

Marka Bilinirliği -Tanınmış Dünya Markaları ile Çalışılması 

Fiyat Politikası Bütçeye Uygun Fiyat 

-Tanınmış Dünya Markaları ile Üst Düzey İş Ortaklarının 

Olması 

-Pazar Payı Genişledikçe İndirim Oranlarının Artması 

Uygunluk 

Mevcut Sistem İle Yeni 

Ürünlerin Sorunsuz 

Entegrasyonu 

-Birbiriyle Entegrasyon Sağlayabilen Markalar ile 

Çalışılması 

Sistemin Kapanmaması -Uluslararası Sertifikalarla Belirlenmiş Garantinin Olması 

Sistem Ara Yüzünün Kullanıcı 

Dostu Olması 
-Ergonomik Tasarımlı Ürünlerin Seçilmesi 

Sistem Yedekliliğinin 

Sağlanması 

-Yedek Cihaz Verilmesi 

-Yedeklilik Yazılımlarının Verilmesi 

Hizmet 

Ürün Tedarik Hızı 

-Ertesi Gün Teslimat 

-Doğrudan Üreticiden Teslimat 

-Adresin Eksiksiz Alınması 

Arıza Bildirimlerine 6 Saat 

İçerisinde Uzaktan ya da Yerinde 

Müdahale Edilmesi 

-İş Planlamasında Öncelik Esasına Uyulması 

7x24 Teknik Destek Hizmeti -Teknik Personelin Sayısının Yeterli olması 

7 Bölgede Teknik Servis Ağı  
-Geniş Şube Ağı 

-Gezici Servis Hizmeti 

Sistem Güncellemelerinin Takip 

Edilmesi 

-Müşteriler İle İletişim Halinde Olmak 

-İş Planlamasının Yapılması 

Sistem Performansının İzlenmesi -Uzaktan Destek Verilmesi 

İş Sürekliliği İçin Danışmanlık -Bakım ve Teknik Servis Anlaşmalarının Yapılması 

Teknik Personelin Yetkinliği 
-Zorunlu ve Gönüllü Eğitimler 

-Sertifikalı Personel 

 

PROCEEDINGS BOOK 83 www.izdas.org



 

 

Müşteri istekleri ile kalite karakteristikleri arasındaki ilişkiler, Amerikan puanlama sistemine 

göre; 9 Güçlü, 3 Orta, 1 Zayıf dereceli olarak KFY takımı tarafından puanlanıp mutlak önem 

ve bağıl önem hesaplamaları ile Tablo 3.’deki İlişki Matrisi oluşturulmuştur. Tablonun puantajı 

“Firma B” yöneticileri tarafından KFY grup çalışmasında yapılmıştır.  Tablo 2.’deki kalite 

karakteristikleri kısaltılarak Tablo 3.’e aktarılmıştır. 

İlişki matrisinde Mutlak önem toplamı: 3738,29 Bağıl önem % toplamı: 1 olarak bulunmuştur. 

Kalite Karakteristiklerinin Mutlak ve Bağıl Önem Dereceleri şu şekilde hesaplanır:  

Mutlak Önem = Σ (O satıra ait Mutlak Ağırlık x O satıra ait ilişkinin gücü)     (4) 

Bağıl Önem (%) = (Mutlak Önem) / (Toplam Mutlak Önem) x 100      (5) 

Örneğin: Sütun bazından hesaplanan “sertifikalı garanti” kalite karakteristiği aşağıdaki gibidir; 

Mutlak Önem = ( 9 x 7,45 +  9 x 5,97 + 3 x 5,65 + 9 x 7,53 ) = 205,50 

Bağıl Önem = ( 205,5 ) / ( 3738,29 ) x 100 = 5,5 
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Tablo 3. İlişki Matrisi 

  

PROCEEDINGS BOOK 85 www.izdas.org



 

 

Tablo 4. Korelasyon Matrisi 

 

 

 

Çatı matrisi, müşteri memnuniyeti geliştirilirken ikili karşılaştırmalar sonucunda bir kalite 

karakteristiği iyileştirilirse, bundan olumlu ya da olumsuz etkilenecek diğer kalite 

karakteristiklerini gösterecektir. Bu ilişkilerin saptanmasında “Firma B” KFY çalışma 

grubundan ve yöneticilerinden görüşler alınmıştır. “+” ile pozitif korelasyon “-”  ile negatif 

korelasyon ifade edilmiştir. Son aşama olarak Tablo 5.’de planlama ve korelasyon matrislerinin 

birleştirilerek bir bütün halde sistem entegratörlüğü için Kalite evi oluşturulmuştur. 
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Tablo 5. Kalite Evi 
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SONUÇ 

Teknolojinin hızla değiştiği, bilgi ve iletişim çağında yaşadığımız 2000’li yılların birinci 

çeyreğinde; oldukça önem kazanan “veri” teknoloji cihazları ve yadsınamaz şekilde insan 

zekası ile yönetilmektedir. Teknolojik alt yapının kurulması yönetilmesi ve sistemin 

sürdürülebilirliği; verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması çok önemlidir. Gerek özel 

sektör gerekse kamuda, kurallar ve önceden belirlenen süreçler bulunmaktadır, bu süreçlerin 

danışmanlığını “Sistem Entegratörleri” yönetmektedir.   

Teknolojinin çok daha kolay ulaşılabilir olduğu günümüzde, Entegratör Bilişim sektöründe 

Pazar payı genişlemekte, rekabet ve hizmet kalitesi kıyasıya artmaktadır. Müşteri ihtiyaçları 

teknolojinin gelişimine bağlı olarak hızla optimale doğru değiştiğinden, bilişim firmaları 

arasında verilen hizmet kalitesi artırılarak, müşteriye bire bir dokunarak müşteri memnuniyeti 

artırılması temel hedeftir.  

Tablo 5.’de “Firma B” için yapılan müşteri memnuniyetinin artırılması için oluşturulan Kalite 

Evi Matrisinin bize söylediği gelişim anahtarları şöyledir: İlk olarak önem derecelerine 

bakıldığında, müşterilerin bekledikleri hizmetin en önemli noktasının 4,88 Puanla “Her Bir 

Şartname Maddesinin Karşılanması” olduğu, kalite karakteristiklerinin en önemlisinin ise 

308,52 Puanla “Doğru Ürün İle Teknik Şartnameye Teklif Verilmesi” olduğu göze 

çarpmaktadır. “Doğru Ürün İle Teknik Şartnameye Teklif Verilmesi”, “Tecrübe ve Yetkinlik 

İle İdari Şartnamenin Sağlanması” ile pozitif yönde korelasyon göstermektedir. 

 Müşteri isteklerinden 4,68 Puanla “Sistemin Kapanmaması”, 4,32 Puanla “Teknik Personelin 

Yetkinliği” yüksek puanlarıyla öne çıkmaktadır. Şartname maddelerinin karşılanması, istenen 

doğru ürünün konumlandırılması anlamına gelirken, sistemin kapanmaması özellikle kamu 

kurumlarında; üniversitelerde, bakanlıklarda vb. kurum ve kuruluşlarda veri trafiğinin ve 

kaydının devam etmesi, FKM olarak adlandırılan sistem odalarının görevine devam etmesidir. 

Teknik personelin yetkinliği ise, entegratörlük hizmeti veren bilişim firmasının kurulum ve 

destekte bulunacak; proje şefi, teknik ekibinde yer alan mühendis kadrosu, kurulum ekibinde 

yer alacak uluslararası geçerliliği olan sertifikalı network uzmanları, sistem ve güvenlik 

uzmanlarının işlerinde yetkin olmasıdır. 

“Firma B” ile “Firma Z” arasında yapılan teknik karşılaştırmaya bakıldığında; “7 Bölgede 

Teknik Servis Ağı” 3 Puan ile eşit çıkmıştır, rakibin denk kategoriden seçilmesi, işleyiş olarak 

benzerliği göstermektedir, bu değer planlanan kalite değeri olarak da 3 Puan ile yeterlidir. Yine 

aynı şekilde “Sistemin Kapanmaması” isteği de 4,66 Puanla eşit çıkmış olup, planlanan kalite 

değeri olarak “Firma Z” nin önüne geçmek için 5 Puana biraz daha yükseltilebilirdir. 

“Firma B” nin rakibine karşı en güçlü olduğu hizmet karakteristiği aralarındaki puan farkının 

en yüksek olduğu, “İş Sürekliliği İçin Danışmanlık” hizmetidir, bu hizmet kapsamında bakım 

anlaşmaları, bire bir müşteri ile kurulan diyalog ve iş sürekliliğinin sağlanması ön plana 

çıkmaktadır. 3,75 Puanda olan bu değer, planlanan kalite değeri hedefi olarak 4’e 

yükseltilebilirdir. Rakibe karşı üstün noktaların geliştirilmesi, hem müşteri memnuniyetini hem 

de pazarda kalıcı olmayı güçlendirecektir. 

İncelenen 16 müşteri isteği içerisinden, “Firma Z” ‘nin puan farkıyla üstünlük kurduğu sadece 

4 müşteri isteğinde; “Sistem Performansının İzlenmesi”, “Sistem Ara Yüzünün Kullanıcı Dostu 

Olması”, “Ürün Boyutları”, “Teknik Personelin Yetkinliği” her iki firma için de hedeflenen 

önem derecesi bandında yer alarak ufak farklılıklar ile birbirini takip etmektedir. “Firma B” 

denk olduğu rakibin önüne geçmek ve hizmet sistemini güçlendirmek, müşterilerinin 

memnuniyetini artırmak için bu 4 müşteri isteğinin öncelikle iyileştirmesi kararlaştırılmıştır. 

PROCEEDINGS BOOK 88 www.izdas.org



 

 

KFY çalışması ile büyük maliyetlere girmeden, müşterinin sesini dinleyerek, kalite fonksiyonu 

araçlarını kullanarak ve sistemi bir bütün olarak haritalandırarak, sistem entegratörleri için 

müşteri memnuniyetini artırmayı mümkün kılmıştır. 
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ABSTRACT 

Background 

The purpose of this study was invastigate that the relationship between hand-eye dominance, 

migraine and mood disorder. 

Methods 

A total of 61 patients who underwent an ophthalmic examination in the eye clinic of Boyabat 

State Hospital, Sinop, Turkey, between March 2020 and March 2021 were evaluated. 

Demographic data, hand dominance, eye dominance, and migraine diagnoses were recorded. 

Beck depression invantory (BDI) questionnaire were applied to the patients 

Results 

The study population consisted of 61 participants with aged 37.22±9.40 (20-65) years. Of the 

patients, 55.7% (n=34) were woman. 85.2% (n = 52) of the patients had right hand dominance, 

while 42.6% (n = 35) had right eye dominance. 6 patients  (9.8%) were diagnosed with 

migraine, 1 of them left hand dominant while 2 left eye was dominant. The mean BDI score 

was 14.73±11.51 (2-60).There was no statistically significant relationship between both hand 

dominance (p=0,892) and eye dominance (p=0.743) and presence of migraine. The mean BDI 

score in patients with right eye dominance was 7.02±3.42; The mean BDI score in patients with 

left eye dominance is 25.11±10.33. There was a statistically significant difference between 

these two values (p<0.001). 

Conclusion 

While there was no significant relationship between neither hand nor eye dominance and the 

frequency of migraine, the mean BDI was higher in those with left eye dominance. 

Key words: Eye dominance, hand dominance, migraine, mood disorder 

INTRODUCTION 

Cerebral lateralization means anatomical or functional differences between the two sides of the 

central nervous system.  Cerebral dominance is that the cerebral hemispheres acquire specific 

neurological functions and one is superior to the other for different abilities (Pençe, 2000). 

Preventing the development of speech and memory deficits due to surgery is one of the most 

important points in epilepsy surgery, so that it is important to determine the dominant 

hemisphere (Benke, 2009). Dominant hand can be used to determine cerebral lateralization. It 

is known that the left brain is dominant in right-handed users and the right brain is dominant in 
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left-handed users (Can, 2010). Left-handedness is far less common than right-handedness. 

Studies suggest that approximately 10% of people are left-handed (Papadatou-Pastou, 2020). 

Cross-dominance or mixed-handedness is the change of hand preference between tasks. This is 

very uncommon, with about a 1% prevalence (Annett, 2002). Ambidexterity refers to having 

equal ability in both hands. Those who learn it still tend to favor their originally dominant hand. 

This is very uncommon, with about a 1% prevalence. However, the dominant hand can be 

changed for educational, religious, familial and cultural reasons. Therefore, the dominant eye 

is safer in determining cerebral lateralization and cannot be changed by environmental 

influences. 

In the literature, the relationship between hemisphere dominance and migraine, schizophrenia, 

mood disorders and immune system diseases has been shown  (Geschwind, 1985). (Morita, 

2020) (Clow, 2002) (Goadsby, 2019). Fasmer et all found that non-right-handedness is 

associated with migraine and bipolar affective soft bipolarity in a sample of patients with major 

affective disorders (Farmer, 2008). However, there are also studies that do not support hand-

eye dominance with migraine (Messinger, Migraine and left-handedness: is there a connection?, 

1988) (Messinger, Handedness and headache, 1994) . In this study, the relationship between 

hand-eye dominance and migraine and mood disorder was examined. 

 

METHODS 

A total of 61 patients who underwent an ophthalmic examination in the eye clinic of Boyabat 

State Hospital, Sinop, Turkey, between March 2020 and March 2021 were evaluated. 

Demographic data, hand dominance, eye dominance, and migraine diagnoses were recorded. 

Beck depression invantory (BDI) questionnaire were applied to the patients.  

Determination of the dominant hand: The patient was determined by verbally asking which 

hand she wrote the writing, with which hand she used the knife, and with which hand she 

brushed her teeth (Demura, 2009). 

Determination of the dominant eye: A triangular space with 3 cm each side was created in 

the middle of a sheet of paper. The patient was asked to extend both arms forward and look at 

the target through the triangular space inside the paper with double eyes, with the arms 

symmetrical to each other. One by one eyes were closed in turn. If the object remains in sight 

while the right eye is open, the right eye is dominant; If the object remained in the field of view 

while the left eye was open, the left eye was determined to be dominant (Baby, 1998). 

Eligibility criteria included presence of migraine which was defined based on ‘’The 

International Classification of Headache Disorders 3rd edition’’ for migraine (Olesen, 2013). 

The BDI is interpreted through the use of cut-off scores. Cut-off scores may be derived based 

on the use of the instrument (i.e., if a clinician wishes to identify very severe depression, then 

the cut-off score would be set high). According to Beck et al (Beck, 1988)  the Center for 

Cognitive Therapy has set the following guidelines for BDI cut-off scores to be used with 

affective disorder patients: scores from 0 through 9 indicate no or minimal depression; scores 

from 10 through 18 indicate mild to moderate depression; scores from 19 through 29 indicate 

moderate to severe depression; and scores from 30 through 63 indicate severe depression. 

Patients with a diagnosis of headache other than migraine and psychiatric diagnosis and patients 

under 18 years of age were excluded from the study. 
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STATISTICAL ANALYSIS  

A Shapiro–Wilk test was used to evaluate the normality of the variable distribution. Continuous 

variables were presented as mean±standard deviation and median [minimum–maximum] 

values. Categorical variables were presented as n (%). Independent t-test was used to compare 

2 variables and one-way ANOVA tests were used to compare 3 or more variables. SPSS (IBM 

Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM 

Corp.) software was used for the statistical analysis, with p <0.05 accepted as statistically 

significant. 

 

RESULTS 

The study population consisted of 61 participants with aged 37.22±9.40 (20-65) years. Of the 

patients, 55.7% (n=34) were woman. 85.2% (n = 52) of the patients had right hand dominance, 

while 42.6% (n = 35) had right eye dominance. 6 patients  (9.8%) were diagnosed with 

migraine, 1 of them left hand dominant while 2 left eye was dominant. The mean BDI score 

was 14.73±11.51 (2-60). 

There was no statistically significant relationship between both hand dominance (p=0,892) and 

eye dominance (p=0.743) and presence of migraine. 

The mean BDI score in patients with right eye dominance was 7.02±3.42; The mean BDI score 

in patients with left eye dominance is 25.11±10.33. There was a statistically significant 

difference between these two values (p<0.001). 

 

Table 1: Relationship of hand-eye dominance 

 Right Eye Dominance (n=37) Left Eye Dominance (n=24) 

Right Hand Dominance 

(n=52) 

                      31                   21 

Left Hand Dominance (n=9)                        6                     3 

 

Table 2: Relationship between mean BDI score and eye dominance 

 Mean BDI Scores 

 

Right eye dominance 

 

 

7.02±3.42 

Left eye dominance 

 

25.11±10.33 

       p values <0.001 

  

 

DISCUSSION 

The left part of the brain is responsible for analyzing mathematical operations. It deals with 

theories such as words, symbols, and numbers. The right part of the brain makes up the creative 

part. It includes surreal dreams and facts. Intuitive abilities are the product of the right brain 

lobe. Cerebral lateralization is the ability of the cerebral hemispheres to acquire specific 

neurological functions (Pençe, 2000). Looking at eye preference is more reliable than hand 
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preference in determining cerebral laterization. Because people's hand preferences can be 

changed for environmental reasons. 57.4% of the people participating in this study had left eye 

dominance, while 14.8% had left hand dominance. The hand preference of 42.6% of the patients 

was changed due to possible familial or environmental reasons. 

Fasmer et al. hypothesis that non-right-handedness is associated with migraine and major 

affective disorders (Farmer, 2008). Aygul et al. in a study on migraine patients using the 

Edinburgh inventory, found more left handedness in male migraine patients (Aygul, 2005). 

Endicott et al. reported an increased prevalence of mixed-handedness in patients with affective 

disorders and co-morbid migraine (Endicott, 2004).  

Bryden et al. found an association between nonright-handedness and epilepsy, skin allergies 

and migraine prevalence in ambidextrous students (Bryden, 2005). Kilty et al. reported that 

ambidextrous students had a 50% greater risk of experiencing all type of headache (Kilty, 

1987). However, there are also studies that do not support hand-eye dominance with migraine 

(Messinger, Handedness and headache, 1994) (Messinger, Migraine and left-handedness: is 

there a connection?, 1988).  

Taylor et al. supportred that although schizophrenics were less right-handed than normal 

subjects, this difference was primarily due to more mixed handedness among schizoaffectives 

(Taylor, 1995). Savitz et al. described a bipolar I patient who changed from right-handed when 

depressed to left-handed when manic. There is a substantial body of data concerning 

lateralization of brain functions in patients with affective disorders, showing differences in the 

functioning of the two hemispheres in patients with unipolar depressive and bipolar disorders 

(Bruder, 1992) . In this study, no significant relationship was found between hand-eye 

dominance and the frequency of migraine. This may be due to the small number of patients. 

However, individuals with left eye dominance had a higher mean BDI score. Participants with 

left eye dominance have right brain lateralization. Since the right brain is also involved in 

emotional areas, the average BDI score of individuals lateralized to this side may be higher.  

The biggest limitations of this study are the small number of patients and the absence of mixed-

handedness patients. 

 

CONCLUSION 

While there was no significant relationship between neither hand nor eye dominance and the 

frequency of migraine, the mean BDI was higher in those with left eye dominance. 
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ABSTRACT 

Background 

The purpose of this study is to examine the screen time, sleep disturbance, spend time outdoors 

in children with dry eye. 

Methods  

A total of 35 pediatric patients who underwent an ophthalmic examination in the eye clinic of 

Boyabat State Hospital, Sinop, Turkey, between October 2020 and April 2021 were evaluated 

for the present study. The demographic data of the patients, systemic diseases, total screen 

exposure times, total online training times, daily online training times, online training devices, 

time spent outdoors in a day, housing conditions were recorded. All of the respondents 

completed the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), the Insomnia Severity Index (ISI). TBUT 

and Schirmer I tests performed by an ophthalmologist. 

Results.  

The study population consisted of 35 participants aged 10.60±2.91 (6-16) years. Of the pediatric 

patients, 57.1% (n=20) were women; 3 patients had a comorbid disease. The mean screen time 

per day was 4.71±2.93 (2-10) hours. The mean time to start online education was 4.94±1.95 (2-

9) months. Daily online education time was 3.57±1.68 (2-6) hours. The mean PSQI and ISI 

scores were 6.48±4.65 (1–16) and 8±5.92 (2–22), respectively. The mean TBUT value of the 

participants in the study was 10.68±3.55 (5-14) seconds, and the mean Schirmer I value was 

18.11±5.85 (11-35) mm. The mean time spent outdoors per day was 74.42±88.15 (0-300) 

minutes. There were a significant relationship between the mean screen time, daily online 

education, the mean PSQI score, the mean ISI score and mean time spent outdoors and TBUT 

(p<0.001, p<0.001, p=0.01, p=0.01, p=0.011) . There were significant relationship between the 

mean screen time, daily online education, the mean PSQI score and Schirmer I test.(p=0.026, 

p=0.01, p=0.01).There was no significant relationship between the mean ISI, the mean time 

spent outdoors and Schirmer I test. (p=0.101 and p=0.092). 

Conclusion 

Dry eyes in children are closely related to screen time, online education, sleep disturbances and 

spending time outdoors. 

Key words: Dry eye in children, online education, screen time, sleep disturbances, spending 

time outdoor 
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INTRODUCTION 

Dry eye is a multifactorial disease caused by rapid evaporation of tears from the ocular surface 

or under secretion by the lacrimal gland and accessory glands ( (McCarty, 1998) . Dry eyes are 

quite common in women, the elderly, those with rheumatological and dermatological diseases, 

and those who wear contact lenses. However, the frequency of dry eyes has increased 

considerably in children nowadays due to reasons such as excessive use of electronic devices, 

contact lenses, little time in the open air and sleep disturbance. 

The ophthalmologists often see the 'frequent blinking' symptom in children admitted to 

ophthalmology clinics, especially during the pandemic period. Most of these children are 

diagnosed with dry eyes. In a study, the recent increase in smartphone use caused an increase 

in reports of symptoms such as irritation, burning sensation, conjunctival injection, decreased 

visual acuity, strain, and fatigue (Bergqvist, 1994). Online education during the pandemic 

period, prolonged screen time can cause dry eyes in children. In our previous study, we reported 

that dry eyes were more common in patients with sleep disturbance (3) (Ismayilov SA, 2020). 

Especially during the pandemic period, people's working and sleeping patterns have changed. 

Children with changing sleep patterns may have an increased tendency to dry eyes. 

The aim of this study is to examine the screen time, sleep disturbance, spend time outdoors in 

children with dry eye. 

 

METHODS 

A total of 35 pediatric patients who underwent an ophthalmic examination in the eye clinic of 

Boyabat State Hospital, Sinop, Turkey, between October 2020 and April 2021 were evaluated 

for the present study. Informed consent was given to parents of all participants. The 

demographic data of the patients, systemic diseases, total screen time, online education time, 

daily online education times, online training devices, time spent outdoors in a day, housing 

conditions were recorded. 

A single ophthalmologist performed all patient examinations. These included slit-lamp 

examinations of the cornea and conjunctiva, and evaluation of eyelid problems, allergic 

conjunctivitis, and exposure keratitis, tear fluid break-up time (TBUT) and Schirmer I tests. 

TBUT (5-µl fuorescein placed, three measurements made in each eye and averaged) and 

Schirmer I tests (10 µl of anesthesia placed in the inferior fornix of each eye, followed by 

Schirmer’s strips, which were left in place for 5 min) were performed in the listed order to 

evaluate dry eye. Patients with Schirmer I test scores lower than 15 mm or BUT test scores less 

than 15 s were included in the study. These patients were considered to have dry eyes.  

All of the respondents completed the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), the Insomnia 

Severity Index (ISI). 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI): The PSQI is a self-reported measure of sleep quality 

which enquires into multiple sleep-related variables over the preceding month using Likert and 

open-ended response formats (Buysse, 1989). The PSQI yields seven component scores: 

subjective sleep quality, sleep latency, sleep duration, habitual sleep efficiency, sleep 

disturbances, sleep medication and day-time dysfunction. Component scores range from 0 to 3, 

and are summed to obtain a global score that ranges from 0 to 21. Higher scores suggest greater 

sleep disturbance; and a global score greater than 5 suggests significant disturbance. The 

reliability and validity of the Turkish version of the PSQI were tested by Agargun et al. 

(Ağargün, 1996).  
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Insomnia severity index (ISI): The ISI was developed by Morin et al., and has been used by 

many research teams over the past 20 years, being a seven-item scale assessing the perceived 

severity of insomnia symptoms, the degree of satisfaction with sleep, interference with daytime 

functioning, noticeability of impairment and concerns related to sleep problems. The 5-point 

Likert-type scale, ranging from 0 to 4, usually reports of the preceding 2-week period. Total 

scores are interpreted as follows: absence of insomnia (0–7); sub-threshold insomnia (8–14); 

moderate (15–21); and severe insomnia (2228). Boysan et al. tested the validity and confidence 

of the ISI in Turkey (Boysan, 2010).  

Patients with a history of contact lens use, those with a history of ocular surgery, and those with 

a history of collagen vascular disease were excluded from the study. 

Statistical analysis  

A Shapiro–Wilk test was used to evaluate the normality of the variable distribution. Continuous 

variables were presented as mean±standard deviation and median [minimum–maximum] 

values. Categorical variables were presented as n (%). Independent t-test was used to compare 

2 variables. SPSS (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. 

Armonk, NY: IBM Corp.) software was used for the statistical analysis, with p <0.05 accepted 

as statistically significant. 

 

RESULTS  

The study population consisted of 35 participants aged 10.60±2.91 (6-16) years. Of the pediatric 

patients, 57.1% (n=20) were women; 3 patients had a comorbid disease. The mean screen time 

per day was 4.71±2.93 (2-10) hours. The mean time to start online education was 4.94±1.95 (2-

9) months. Daily online education time was 3.57±1.68 (2-6) hours. 37.1% (n=13) of the students 

used smart phones, 25.7% (n=9) tablets and 37.1% (n=13) computers for online education. 

45.7% of children (n=16) had a smartphone.  

The mean PSQI and ISI scores were 6.48±4.65 (1–16) and 8±5.92 (2–22), respectively. The 

mean TBUT value of the participants in the study was 10.68±3.55 (5-14) seconds, and the mean 

Schirmer I value was 18.11±5.85 (11-35) mm. The mean time spent outdoors per day was 

74.42±88.15 (0-300) minutes. 80% of the participants (n=28) were in flats and 20% were living 

in a private house with a garden Table 1. 

A negative correlation was identified between the mean screen time, daily online education, the 

mean PSQI, the mean ISI, the mean time spent outdoors and TBUT Table 2. 

The Schirmer I test was negatively correlated with the mean screen time, daily online education, 

the mean PSQI, the mean ISI and the mean time spent outdoors Table 2. 

There were a significant relationship between the mean screen time, daily online education, the 

mean PSQI score, the mean ISI score and mean time spent outdoors and TBUT<10 seconds 

Table 3. (p<0.001, p<0.001, p=0.01, p=0.01, p=0.011)  

There were a significant relationship between the mean screen time, daily online education, the 

mean PSQI score and Schirmer I test <15mm Table 4. (p=0.026, p=0.01, p=0.01) 

There were not significant relationship between the mean ISI, the mean time spent outdoors 

and Schirmer I test <15mm Table 4 (p=0.101 and p=0.092). 

There was no statistically significant relationship between home type lived in and TBUT<10 

seconds and Schirmer I test <15mm. (p=0.064 and p=0.302). 
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Table 1. Population characteristics 

 N:35 

Age (years) 10.60±2.91 

Sex (F/M) 20/15 

Comorbidity (yes/no) 3/32 

Mean screen time (hours) 4.71±2.93 (2-10)  

Mean online education time (months) 4.94±1.95 (2-9)  

Daily online training time (hours) 3.57±1.68 (2-6) 

Mean PSQI score 6.48±4.65 (1–16 

Mean ISI score 

 

Mean TBUT value (seconds) 

 

Mean Schirmer I value (mm) 

 

Mean time spend outdoors/per day (minutes) 

8±5.92 (2–22) 

 

10.68±3.55 (5-14) 

 

18.11±5.85 (11-35) 

 

74.42±88.15 (0-300) 

 

Data presented as mean±standard deviation, median (min: max) and n(%). PSQI: Pittsburgh 

Sleep Quality Index, ISI: Insomnia Severity Index, TBUT: Tear Break Up Time 

Table 2. Collarate between TBUT, Schirmer I test and Screen time, Daily online education, 

PSQI score, ISI score, Time spent outdoors 

     TBUT test Shirmer I Test 

Screen Time R -0.905 -0.501 

 P <0.001 0.002 

Daily online education R -0.881 -0.525 

 P <0.001 <0.001 

PSQI score R -0.910 -0.387 

 P <0.001 0.022 

ISI score R 

P 

-0.901 

<0.001 

-0.452 

0.006 

Time spent outdoors R 0.451 0.865 

 P 0.006 <0.001 

The correlation coefcients and their signifcance were calculated using the Spearman test. 

PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index, ISI: Insomnia Severity Index, TBUT: Tear Break Up 

Time 
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Table 3. Relation between TBUT and Screen time, Daily online education, PSQI score, ISI 

score, Time spent outdoors 

 TBUT<10 seconds TBUT≥1oseconds p values 

Screen Time (hours) 9.10±0.99 3.04±0.93 <0.001 

Daily online 

education (hours) 

6.0±0 2.6±0.76 <0.001 

PSQI score 13.00±1.94 3.76±1.47 0.010 

ISI score 16.60±2.45 4.56±2.06 0.010 

Time spent 

outdoors(minutes) 

33.50±23.10 90.80±90.15 0.011 

Independent t-Test. 

PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index, ISI: Insomnia Severity Index, TBUT: Tear Break Up 

Time 

 

Table 4. Relation between Schirmer I test and Screen time, Daily online education, PSQI score, 

ISI score, Time spent outdoors 

 Schirmer I test 

<15mm 

Schirmer I 

test≥15mm 

p values 

Screen Time (hours) 6.33±3.39 3.95±2.34 p=0.026 

Daily online 

education (hours) 

4.33±1.82 3.17±1.49 p=0.010 

PSQI score 8.5±5.26 5.43±4.03 p<0.001 

ISI score 9.6±5.9 7.10±5.8 p=0.010 

Spend time 

outdoor(minutes) 

42.50±32.78 91.08±103.08 p=0.092 

Independent t-Test. 

PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index, ISI: Insomnia Severity Index 

 

DISCUSSION 

Dry eyes, affecting 15% of the world population  (Janine, 2007), are more common in children 

today. In a survey of primary school students in 2019, the rate of smartphone use was 40% 

(Survey, 2020). In a study conducted in Japan, the rate of internet usage of primary school 

students was over 85% in 2018  (Survey, 2018). A study in Taiwan, the average daily screen 

time (3.5 hours) for these children exceeded the American Academy of Pediatrics 

recommendations (≤2 hours) (Chang F. , 2018). Digital device use has been correlated with dry 

eye symptoms  (Uchino M, 2008) and tear film abnormalitiy (Uchino, 2013). In another study, 

reading is thought to reduce the number of blinking by 1/3, which increases tear evaporation 

and causes dry eyes  (Nakamori, 1997). In this study, a statistically significant relationship was 

found between screen time and daily online education time and both TBUT and Schirmer I 

tests. Decreasing TBUT is likely due to children forgetting to blink as a result of over-focusing 

on screens. The lowness of the Schirmer I tests is due to the low parasympathetic activation and 

less functioning of the lacrimal gland because these children are exposed to the screen at night 

(Wahl , 2019). 

Sleep is very important for children to grow up healthy. The sleep patterns of adults and children 

have recently changed due to the pandemic. We think that the changing sleep pattern contributes 
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to the dry eye detected in children. In this study, TBUT was significantly associated with both 

PSQI score and ISI score, while the ISI score was found to be statistically significantly higher 

in those with low Schirmer I values. Lee et al. and Lim et al. showed that shorter sleep durations 

were associated with symptoms of DES (Lee , 2015) (Lim, 2019). Galor et al. and Ayaki et al. 

identifed a positive correlation between PSQI score and DES severity (Ayaki, 2016) (Galor, 

2019). Li et al. found that sleep deprivation decreased aqueous tear secretion; and increased 

corneal epithelial cell defects, corneal sensitivity and apoptosis; while also increasing the 

squamous metaplasia of the corneal epithelium in mice (Li, 2018). Exposure to light at night 

reduces the release of melatonin from the epiphysis. Decreased melatonin delays the transition 

to sleep and when children go to sleep late decreases the functioning of the lacrimal gland, 

which is dominated by the parasympathetic system (Wahl , 2019) (Tahkamö, 2019) (Touitou, 

2016). 

 In this study, it was found that children who spend more time outdoors have less dry eyes. This 

may be related to the vitamin D level and drier indoor air. Several studies reported that vitamin 

D can be anti-inflammatory at the ocular surface. In a rat keratoplasty model, topical vitamin D 

protected against keratoplasty rejection, inhibiting the pro-inflammatory cytokines interleukin-

1 and tumor necrosis factor (Dang, 2004). Dry eye is thought to have an inflammatory 

component as T cells are found in the conjunctivae of DES patients and elevated inflammatory 

cytokines (e.g. tumor necrosis factor alpha and interleukin 1, 6) are found in their tears 

(Massingale, 2009) (Stern, 2002). So high vitamin D levels can be protective for dry eyes. 

 

CONCLUSION 

Dry eyes in children are closely related to screen time, online education, sleep disturbances and 

spending time outdoors. 

 

REFERENCES 

Ağargün, M. (1996). The validity and reliability of the Pittsburgh Sleep Quality Index. Turk 

Psikiyatri Dergisi, 107-115. 

Ayaki, M. (2016). Sleep and mood disorders in dry eye disease and allied irritating ocular 

diseases. Sci Rep. , ;6:22480. 

Bergqvist, O. (1994). Eye discomfort and work with visual display terminals. Scand J Work 

Environ Health, 27-33. 

Boysan, M. (2010). . Psychometric properties of the Insomnia Severity Index in Turkish sample. 

Anatol J Psychiatry. 2010;11:248–52. Anatol J Psychiatry, 248-52. 

Buysse. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice 

and research. Psychiatry Res, 193-213. 

Chang , F., Chiu, C., Chen, P., & Miao, N. (2018). Computer/Mobile Device Screen Time of 

Children and Their Eye Care Behavior: The Roles of Risk Perception and Parenting. 

Cyberpsychology, 21-23. 

Chang, F. (2018). Computer/Mobile Device Screen Time of Children and Their Eye Care 

Behavior: The Roles of Risk Perception and Parenting. Cyberpsychology, 21-23. 

Dang, S. (2004). [Effects of 1alpha, 25-dihydroxyvitamin D3 on the acute immune rejection 

and corneal neovascularization in high-risk penetrating keratoplasty in rats]. Di 1 jun yi da xue 

xue bao . Academic journal of the first medical college of PLA, 892-4. 

PROCEEDINGS BOOK 100 www.izdas.org



 

 

Galor, A. (2019). The association of dry eye symptom severity and comorbid insomnia in US 

veterans. Eye Contact Lens, S118–s12424. . 

Ismayilov SA, G. A. (2020). The effect of OSAS risk, excessive daytime sleepiness, insomnia 

severity and sleep quality on dry eye syndrome. Sleep and Biological Rhythms, 259-265. 

Janine, A. (2007). The epidemiology of dry eye disease report of the Epidemiology 

Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop. Ocular Surface, 93-107. 

Lee , W. (2015). The association between sleep duration and dry eye syndrome among Korean 

adults. . Sleep Med., 1327-31. 

Li, S. (2018). Sleep deprivation disrupts the lacrimal system and induces dry eye disease.. 

2018;. Exp Mol Med, 50(3):e451. 

Lim, E. (2019). Relationship between sleep and symptoms of tear dysfunction in Singapore 

Malays and Indians. Invest Ophthalmol Vis Sci. , 1889-977. 

Massingale, M. (2009). Analysis of inflammatory cytokines in the tears of dry eye patients. 

Cornea, 1023-7. 

McCarty. (1998). The epidemiology of dry eye in Melbourne, Australia. Ophthalmology, 1114-

9. 

Nakamori, K. (1997). Blinking is controlled primarily by ocular surface conditions. AM J 

Ophthalmol, 24-30. 

Stern, M. (2002). Conjunctival T-cell subpopulations in Sjogren’s and non-Sjogren’s patients 

with dry eye. . Invest Ophthalmol Vis Sci, 2609-14. 

Survey. (2018). Survey on Internet usage environment of young people in 2018. Available 

online: https://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h30/net-jittai/pdf/sokuhou.pdf 

(accessed on 4 July 2020).  

Survey. (2020). 8. Survey of parents’ awareness of children with smartphones for the first time 

this year. Available online: https://mmdlabo.jp/investigation/detail_1838.html (accessed on 4 

July 2020).  

Tahkamö, L. (2019). Systematic review of light exposure impact on human circadian rhythm. . 

Chronobiol Int, 151-170. 

Touitou, Y. (2016). Disruption of adolescents’ circadian clock: The vicious circle of media use, 

exposure to light at night, sleep loss and risk behaviors. J Physiol Paris., 467-479. 

Uchino M. (2008). Prevalence of dry eye disease among Japanese visual display terminal users. 

. Ophthalmology, 1982-1988. 

Uchino, M. (2013). Prevalence of dry eye disease and its risk factors in visual display terminal 

users: the Osaka study. . AM J Ophthalmol, 759-766. 

Wahl , S. (2019). The inner clock-blue light sets the human rhythm. J Biophotonics., 

12(12):e201900102. 

 

 

 

 

 

PROCEEDINGS BOOK 101 www.izdas.org



 

 

AZ GÖREN HASTALARDA UYKU BOZUKLUKLARI 

SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH LOW VISION 

Uzm. Dr. Aynura Sariyeva AYDAMIROV 

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Sarıçam, Adana 

ORCID NO: 0000-0003-2916-0932 

Arş. Gör. Dr. Gülnura GANBAROVA 

Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sarıçam, Adana 

ORCID NO: 0000-0002-9821-4298 

 

INTRODUCTION 

It is important for the formation of the circadian rhythm that the rays falling on the retina are 

detected by special photoreceptors and transmitted to the Suprachiasmatic Nucleus (SCN) in 

the hypothalamus via the Retinohypothalamic Tract (RHT) pathway. The stimuli transmitted to 

the SCN via RHT reach the pineal gland via the paraventricular nucleus and superior cervical 

ganglion and regulate melatonin production. Secreted melatonin is important in maintaining the 

circadian rhythm and sleep-wake cycle. (1). Melatonin increases in the dark and decreases 

rapidly with light exposure (1). The RHT-SCN pathway is different from the visual pathway 

that provides vision (2). Photoreceptors in the retina are rod, cone and ganglion cells (2). The 

mechanisms of visual photoreception and circadian photoreception are different (2). Although 

it is thought that ganglion cells containing melanopsin are mainly involved in the circadian 

rhythm, it has been emphasized in some studies that interactions with rods and cones are also 

necessary. (3). The most associated complaint with circadian rhythm disorder is sleep disorder 

(1). One of the methods frequently used in the clinic for the evaluation of sleep quality is the 

Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI). With this index, the sleep quality of the last 1 month is 

evaluated. The total score in the questionnaire is in the range of 0-21 points. Scores of 5 and 

below indicate good sleep quality, while scores above 5 indicate poor sleep quality. Another 

questionnaire that can be applied in the outpatient clinic is the Insomnia Severity Index (ISI). 

This questionnaire examines both the nighttime and daytime components of insomnia. 

According to the score, the staging of insomnia is as follows: 0-7 absence of insomnia, 8-14 

subthreshold insomnia, 15-21 moderate insomnia, 22-28 severe insomnia. It has been found 

that there is a relationship between visual acuity and circadian rhythm diseases (1). However, 

a clear relationship between the level of low vision or the type of ophthalmologic pathology 

and sleep disturbance has not yet been defined. The aim of this study is to evaluate sleep quality 

in patients with low vision due to different ophthalmologic pathologies. 

 

METHOD 

Between October 2020 and March 2021, 36 adult patients with low vision at the level of legal 

blindness who applied to Adana City Hospital were evaluated. Patients who entered the legal 

blindness level were considered as those with logMAR 1.0 and above in their well-sighted eye. 

Demographic characteristics, visual levels, basic ophthalmologic pathologies and duration of 

visual loss of the patients were examined. Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) and Insomnia 

Severity Index (ISI) questionnaires were applied to evaluate sleep quality. 

Statistical analysis  
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A Shapiro–Wilk test was used to evaluate the normality of the variable distribution. Continuous 

variables were presented as mean±standard deviation and median [minimum–maximum] 

values. Categorical variables were presented as n (%). Independent t-test was used to compare 

2 variables and one-way ANOVA tests were used to compare 3 or more variables. SPSS (IBM 

Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM 

Corp.) software was used for the statistical analysis, with p <0.05 accepted as statistically 

significant. 

 

RESULTS 

The mean age of 36 patients included in the study was 71.83 ± 10.44 (50-94) years. Twenty-six 

(72.2%) of the patients were male and 29 (80.6%) had comorbid systemic disease. The cause 

of low vision was glaucoma in 9 patients (25%), diabetic retinopathy in 9 patients (25%), retinal 

dystrophy in 8 patients (22.2%), age-related macular degeneration (AMD) in 4 patients 

(11.1%), and 3 patients (It was uveitis 8.3%, cataract in 1 patient (2.8%), optic nerve pathology 

in 1 patient (2.8%), and central system disease in 1 patient (2.8%). The mean visual acuity of 

the patients was 1.4 ±0.19 (1-1.6) logMAR. The number of patients with complete visual loss 

(Pecrception (P) -) was 17 (47.2%). The mean duration of visual impairment was 67.25 ± 40.69 

(6-160) months. Mean Pittsburgh Sleep Index (PUKI) scores were 13.11 ± 6.04 (2-21). As a 

result of the PUKI scoring, 7 patients (19.4%) had good sleep quality and 29 patients (80.6%) 

had poor sleep quality. The mean Insomnia Severity Index (ISI) score of the patients was 16.69 

± 7.05 (4-26). According to ISI scores, 6 patients (16.7%) had 'absence of insomnia', 5 patients 

(13.9%) 'sub-threshold insomnia', 11 patients (30.6%) 'moderate insomnia', and 14 patients 

(38%) ,9) was classified as 'severe insomnia'. 

Statistically, no correlation was found between the duration of low vision and the PSQI score 

(r= 0.098, p= 0.569). Similarly, no correlation was found between the duration of low vision 

and the ISI score (r= 0.166, p=0.334). A moderate correlation was found between vision level 

and PSQI score (r=0.399, p=0.016). There was a low correlation between visual acuity and ISI 

score (r=0.482, p=0.003). Thirteen (76.4%) of the patients with complete visual loss had poor 

sleep quality according to PSQI. There was no significant difference in terms of PSQI values 

between patients with complete vision loss and other patients with low vision (p=0.08). 

According to ISI, severe insomnia was found in 9 (52.9%) and moderate insomnia in 4 (23.5%) 

patients who had complete vision loss. The ISI value was significantly higher in patients with 

complete visual loss (p˂ 0.001). 

 

DISCUSSION 

Transmission is made from the retina to the central nervous system for vision and circadian 

rhythm. A functional differentiation has been demonstrated between the pathway providing the 

circadian rhythm and the visual transmission pathways providing vision (4). Although ganglion 

cells play the main role, all 3 photoreceptor classes are thought to be effective in the circadian 

rhythm. The relationship between vision loss and circadian rhythm has been a matter of 

curiosity, since common cells are involved in both pathways. It has been shown that eyes are 

required for circadian photoreception. It was observed that the circadian rhythm provided by 

the light-dark cycle did not occur in those who did not have eyes as a result of bilateral 

enucleation/developmental problems (1,5). Studies have shown that circadian rhythm diseases 

are associated with visual acuity (1). The first definitive study showing circadian rhythm 

problems in the blind was Miles et al. made by (1). Flynn-Evans et al. In their study with 127 

patients with low vision, they found circadian rhythm disturbances in 63% of P(-) cases (6). 
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They reported that circadian rhythm was normal in 69% of them at P(+) and higher visual 

acuity. They stated that the circadian rhythm was severely impaired in the bilateral enucleation 

and retinopathy of prematurity groups. They observed that circadian problems were less in the 

anterior segment pathologies with the retinitis pigmentosa and AMD group. (6). 

Tabandeh et al. In their study with 388 patients with low vision, they stated that circadian 

rhythm disorders were observed more and more severely in P(-) patients (7). They did not find 

a significant relationship between the duration of blindness and circadian rhythm disorder. 

Similarly, in our study, no significant relationship was found between the duration of blindness 

and sleep disturbance. 

Lockley et al. studied 49 patients with low vision, 30 of whom were P(-) (2). They reported that 

86% of the patients had a PSQI score above 5, that is, poor sleep quality. Abnormal circadian 

rhythm was detected in 77% of P(-)s. There was no statistical difference between P(-) and the 

other group in terms of PSQI. In our study, sleep disturbance was detected in 76% of P(-) 

patients according to the PUKI score, while poor sleep quality was found in 31% of the patients 

with P(+) and higher vision level, according to PSQI. No statistically significant difference was 

found between the two groups in our study. However, in our study, a significant difference was 

found between the two groups in terms of ISI score. 

In studies, it has been reported that mostly normal circadian rhythms are observed in legal blind 

people (although they perceive a small amount of light) (2,6,7). This can be explained by the 

fact that circadian photoreception and visual photoreception are different pathways, and the 

circadian pathway is sensitive even to low amounts of light. Again, this may indicate that 

circadian photoreception is not as sensitive to the spatial distribution and intensity of light as 

visual photoreception (1). It was observed that sleep disturbance was more severe in P(-) 

patients; this may be related to the total loss of ganglion cells affecting both pathways in P(-) 

individuals. 

In conclusion, circadian rhythm disorders may be seen in patients with low vision. Particular 

attention should be paid to the fact that this risk may increase as the level of vision decreases. 

Therefore, patients with low vision should be evaluated with a multidisciplinary approach and 

in case of doubt, they are referred to the relevant physicians. Longer-term studies with more 

patients are needed on this subject. 
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ÖZET 

Giysi tüketiminde geniş bir pazar payına sahip olan öğrencilerin ürün seçimlerinde, model, 

kalite, görünüm gibi unsurlar etkili olduğu gibi modaya uygunluk ve sosyal çevre de etki 

etmektedir. Bu araştırmanın amacı, Üniversite öğrencilerinin unisex giysi satın alma 

davranışlarını belirlemek ve bu ürünler ile ilgili tercih ettikleri model ve özellikleri tespit 

etmektir. Araştırmanın evrenini Konya ilinde okuyan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. 

Örneklemini ise; Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan 

Üniversitesi’nde okuyan rastlantısal olarak seçilen 1.000 öğrenci oluşturmaktadır. Betimsel 

araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada verileri elde etmek için anket formu 

kullanılmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik 

özelliklerin yer aldığı bilgiler, ikinci bölümde satın alma davranışları ve üçüncü bölümde satın 

almada tercih edilen özellikler ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Anket uygulaması sonucu elde 

edilen veriler SPSS paket programına aktarılmış, sonuçlar tablolarda verilmiştir. Ayrıca satın 

alma davranışları ve tercih edilen özellikler ile öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için ki-kare ilişki analizi yapılmış, sonuçları tablolar 

ile birlikte verilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin giysi alışverişini en fazla oranlarla 

ihtiyaç olduğu zaman alışveriş merkezlerinde yaptıkları görülmektedir. Öğrencilerin, unisex 

giysi tercihlerinde en fazla oranlarla rahat olması, üzerinde güzel durması, kullanışlı olması, 

kalite ve model, unisex giysi satın alırken süsleme malzemesi olarak da fermuar ve bağcık tercih 

ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin giysi tercihlerin de en fazla oranla siyah ve beyaz 

renklerin hâkim olduğu, düz desenler ve spor ürünler tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Unisex, Giysi, Tüketim, Tüketici 

 

ABSTRACT 

Students who have a wide marketing share in the consumption of clothing, have factors in 

product selection such as model, quality appearance as well as sustainability in fashion and 

social environment. The purpose of this research is to determine the behavior of university 

students to purchase unisex clothing to determine their preferred models and their qualifications 

related to these products. The nature of this research is formed by students who study at the 

university in Konya province. The sample is made up of 1000 students coincidentally selected 

who studying at Seljuk and Necmettin Erbakan University in Konya. A questionnaire form was 

used to obtain research data using the descriptive research method. The questionnaire forms in 

3 sections. The first section contains information about demographic features, the second 
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section is about buying behaviors and the third section includes information about preferences 

at purchasing. The data obtained as a result of the questionnaire application was transferred to 

the SPSS package program and the results are given in the tables. In addition, a chi-square 

relationship analysis was conducted to determine whether there was a significant difference in 

the distribution of students according to gender with purchase behaviors and preferred features. 

The results are given in the tables. As a result of the research, it is seen that students do their 

clothes shopping mostly in shopping centers when needed. It was concluded that the students 

preferred zippers and laces with the highest ratios in their unisex clothing choices as being 

comfortable, looking good on it, being useful, quality and model, and decoration material when 

purchasing unisex clothes. It was concluded that the clothing preferences of the students were 

mostly black and white, and they preferred plain patterns and sports products. 

Keywords: Unisex, Clothes, Consumption, Consumer 

 

GİRİŞ 

Yaşamın temel kavramlarından biri olan ihtiyaç ve ihtiyacı giderme kavramı, ekonomik 

faaliyetlere yön veren ve üretim süreçlerine bağlı bir biçimde bireylerin yaşamlarını 

şekillendiren önemli olgular arasındadır (Ersun, 2010: 5). Tüketim, üretimi yapılmış mal ve 

hizmetlerin, insanların ihtiyaç ve arzularını karşılamaları amacıyla kullanılması şeklinde 

tanımlanır. Tüketimin amacı ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bu durumda ihtiyaçları 

karşılanmadığı zaman insanlar huzursuz ve mutsuz olacaktır (Çelik, 2013:172). Tüketim, 

ihtiyaç olarak açıklanan tanımlarda yer alan maddi ve manevi benlikte meydana gelen 

boşlukları doldurmak için gerçekleşmektedir (Dal, 2017: 4). Tüketim, belirli bir ihtiyacın 

giderilebilmesi için bir ürün ya da hizmeti edinme, sahiplenme, kullanma ya da bitirme olarak 

da tanımlanabilir. Bu eylemi gerçekleştiren kişi de tüketici olarak isimlendirilebilir (Odabaşı, 

1999:4). İnsanın biyolojik, fizyolojik, sosyal ve kültürel açıdan çok sayıda ihtiyacı 

bulunmaktadır ve bu ihtiyaçların karşılanması için harcanan ve harcanması göze alınan maddi 

ve manevi imkânların seferber edilmesi de tüketim olarak tanımlanmaktadır (Torlak, 2000: 17). 

Günümüzde tüketim, fizyolojik ihtiyaçları karşılama amacından ziyade psikolojik doyumu, dış 

dünya ve çevre ile kurulan iletişimin temelini oluşturma aracı olarak ifade edilmektedir. 

Tüketiciler kullandıkları/ tükettikleri/ sahip oldukları ürünlerin her birini iletişim aracı olarak 

kullanmakta, etrafında bulunan kişilere ve kendilerine kim oldukları, düşünce yapıları, davranış 

ve değerleri ile ilgili bilgi verir hale gelmiştir (Koç, 2015: 34). 

İnsanoğlu, tüm canlılar gibi yaşamı boyunca devamlı tüketmektedir. Ancak, diğer canlılar 

sadece fiziksel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla tüketirken, insan psikolojik ve sosyal 

ihtiyaçlarını da tüketim faaliyetlerine yansıtmaktadır (Bakır ve Çelik, 2013:47). Tüketici 

sözcüğü anlam itibari ile geniş kapsamlıdır. Bu nedenle tüketicileri mal ya da hizmet satın alma 

amaçları açısından iki gruba ayırmak mümkündür. 1. Nihai Tüketiciler: Kişisel ihtiyaçları ya 

da ailelerinin ihtiyaçlarını satın alanlar. 2. Endüstriyel veya Örgütsel Tüketiciler: üretimlerini 

destekleme ya da kendi üretimlerine katmak, bir daha satmak gibi ekonomik canlılıklarını 

sürdürmek için satın alanlar (Mucuk, 2006:66). Tüketici kavramı çok fazla anlam taşımaktadır. 

Tüketiciler kimlerdir, neyi ne zaman, nereden ve neden satın alırlar, kimler için, satın aldıklarını 

nasıl kullanır ve nasıl elden çıkarırlar gibi sorulara yanıt aranırken antropolojiden ekonomiye, 

tarihten psikolojiye kadar birçok disiplinden yararlanılır (Schiffman ve Kanuk, 1978: 25). 

Tüketici anlam itibariyle, talepte bulunan ve bu talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılama 

yolunu arayan kişidir (Akipek, 1999: 63). 

Çağlardan beri toplumların ekonomik, siyasi, dini ve coğrafi yapıları yaşam şekilleri üzerinde 

önemli etkiler bırakmıştır. Bu etkilerin görüldüğü alanlardan bir tanesi de insanların giyim ve 

kuşam şekilleridir. Giysiler ve giysiyi tamamlayan malzemeler cinsiyet kavramını belirler 
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nitelikte unsurlar olmuştur. Özellikle Avrupa toplumlarında 1900’lü yıllara kadar pantolon 

erkek giysisi olarak kabul görmüş, kadının pantolon giymesi uygun bulunmamıştır. Yaşanılan 

savaşlar nedeniyle erkeklerin savaşlara gitmesi ile kadınların erkeklerin işlerini yapmak 

zorunda kalması pantolon ve iş tulumlarını giymeye başlamalarına sebep olmuştur. Meydana 

gelen bu toplumsal gelişmeler ile 1960’lardan itibaren Modanın da etkisiyle maskülen giysiler 

ortaya çıkmış, rahat giyim isteyen gençlerde farklı tarzlarda giysi kullanmaya başlamışlardır. 

Zamanla unisex diye adlandırılan bayan ve erkeğin tercih edebileceği cinsiyetsiz ürün kavramı 

birçok alanda yaygınlaşma göstermiştir.  

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte seri üretim yaygınlaşmıştır. Bu gelişmeler pazar 

piyasalarının çeşitlenmesine ve üretim imkânlarının gelişmesine olanak sağlamıştır. Gerek 

teknolojik ilerleme gerekse küresel rekabet ortamı insanların tüketim alışkanlıkları üzerinde 

etkili olmuş ve bunun sonucunda yaşam standartları farklılaşmış, tüketim alanlarında da birçok 

değişim meydana gelmiştir.  Tüketici toplumlarının ve tüketim alanının sürekli büyüme 

göstermesi tüketimi yaşamın önemli bir parçası haline getirmiştir. Yapılan araştırmalarda giyim 

alanındaki cinsiyet ayrımının başlangıçta giysi formlarından ziyade kullanılan takı, aksesuar ve 

süs unsurlarıyla belirlenmeye başladığı yönünde sonuçlara ulaşılmıştır (Entwistle,2000:181). 

Tarih boyunca, erkekler ve kadınlar her zaman cinsiyetleri tarafından tanımlanmış ve kendi 

cinsiyetlerine iliştirilen değerlerle sınırlandırılmıştır. Unisex kavramının ortaya çıkması ile 

cinsiyet normları bulanıklaşmış ve tasarım endüstrisi üzerinde etkili olmuştur. Unisex moda 

hem cinsiyetler için hem de kadın ve erkeklerin benzer şekilde görünüp giyindiği bir stil 

anlamına gelir; burada cinsellikleri ayırt edilemezdir (Aktaran: Retallck, 2015:2).  

Hareketli bir yaşantıya sahip olan üniversite öğrencilerinin giysi tercihleri dikkate alındığında 

rahat olması ve üzerinde güzel durması gibi faktörler göz önüne alındığında geniş bir pazar 

payına sahip olan genç nüfusun giysi kullanımında tercihlerinin tespit edilmesi ve sektörün bu 

tercihler doğrultusunda üretim yapması önemlidir. Bu araştırmanın amacı; üniversite 

öğrencilerinin unisex giysi tercihlerinin neler olduğunu tespit etmek, bu ürünleri tercih 

etmelerinde etkili olan faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Tercih edilen ürünlerin 

modeli, fiyatı ve süsleme unsurları tüketicilerin kişiliklerini, tarzlarını, gelir düzeylerini ve 

çevresine kendisi ile ilgili ilk izlenimleri yansıtmaktadır. Bu özellikler üreticiler açısından 

değerlendirildiğinde, tüketicilerin tanınması ve üretimin bu doğrultuda yapılması diğer firmalar 

ile olan rekabet ve tutundurma faaliyetleri açısından da önemlidir. Çoğalan sosyal medya ve 

kitle iletişim araçları, aile yapıları, ailelerin ekonomik durumları, arkadaş ortamları, kişisel, 

psikolojik ve kültürel farklılıkların genç tüketicilerin satın alma davranışlarına nasıl etki 

ettiğinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Günümüzde rahat ve cinsiyetsiz ürünlerin yaygınlık 

göstermesinden yola çıkarak yapılan literatür taramalarında daha önce üniversite öğrencilerinin 

unisex giysi satın alma davranışlarına yönelik bir çalışmaya rastlanılmaması, araştırmanın 

ileride yapılacak olan benzer çalışmalara kaynak olması açısından önemini artırmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem 

Üniversite öğrencilerinin unisex giysi tercihlerinin belirlenmesine yönelik yapılan araştırmada 

betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Konya ilinde okuyan 

üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise; Konya ilinde bulunan 

Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde okuyan, rastlantısal olarak seçilen 

1.000 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi tespit etmek amacıyla her iki üniversitede eğitim 

gören ve evreni oluşturan öğrenci sayılarına üniversitelerin web sayfalarından ulaşılmıştır. 

Evren sayısı üzerinden örneklem hesaplaması yapılmıştır. 
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Örneklem hesaplaması için aşağıdaki formül kullanılmıştır. 

N= Evrendeki Birey Sayısı 

Z= Güvenilirlik Kat Sayısı (%95 için): 1.96 

D= Standart Hata: 0.05 

Değişken Varyansı: 0.5 

N.Z.² (0.5) ²  

(N-1). D²+Z². (0.5) ² 

 

Okul Evren Örneklem 

Selçuk Üniversitesi 73.309 382.162 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 36.715 380.192 

Formül doğrultusunda hesaplanan örneklem büyüklüğü toplamda 762 üniversite öğrencisi 

olarak tespit edilmiştir. Ancak çalışmada 1000 öğrenciye anket uygulaması yapılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verilerinin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Anket forumunun hazırlanması 

aşamasında konu ile ilgili yapılan literatür taramasından yararlanılmıştır. Araştırma 

kapsamında hazırlanan ankette, öğrencilerin demografik özellikleri, unisex giysi satın alma 

davranışları ve tercihlerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Anket formu, 3’lü likert 

ölçeğine göre hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliğinin analizi yapılmış 

ve Cronbach’s Alpha güvenilirlik sonucu 0.965 olarak tespit edilmiştir. Çıkan sonuç, sosyal 

bilimlerde kabul görmekte olan 0.70 değerinden yüksek olduğu için anketin oldukça güvenilir 

olduğu düşünülmektedir. Anket formu, araştırmacı tarafından birebir uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programına aktarılmıştır. Veriler üzerinde basit 

tanımlayıcı istatiksel analiz ve üniversite öğrencilerinin cinsiyeti ile unisex giysi satın alma 

davranışları ve tercih ettikleri model ve özellikler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını 

tespit etmek amacıyla X² analizi yapılmıştır. Yapılan X² testi sonuçlarından elde edilen 

istatistiksel ilişkilerin sonuçları çapraz tablolarda verilmiş, anlamlılık düzeyleri X² testi için 

geçerli kabul edilen sonuçlar ilgili yerlerde açıklanmıştır.  
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BULGULAR 

Tablo 1. Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özellikleri 

 n % 

Yaş  

20 ve altı 428 42.8 

21-25 529 52.9 

26 ve üzeri 43 4.3 

Cinsiyet  
Kadın  498 49.8 

Erkek  502 50.2 

Üniversite  
Selçuk Üniversitesi 620 62 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 380 38 

İkamet Edilen Coğrafi 

Bölge 

Marmara 127 12.7 

Karadeniz 59 5.9 

Ege  71 7.1 

Akdeniz 76 7.6 

İç Anadolu 602 60.2 

Doğu Anadolu 35 3.5 

Güneydoğu Anadolu 30 3 

Aylık Gelir 

0-500 426 42.6 

501-1000 272 27.2 

1001-1500 126 12.6 

1501-2000 73 7.3 

2001 ve üzeri 103 10.3 

Barınma Şekli 

Ailesi ile 325 32.5 

Öğrenci Evi 174 17.4 

Devlet Yurdu 260 26 

Özel Yurt 241 24.1 

 

Üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerinin yer aldığı Tablo 1 incelendiğinde, en fazla 

oranlarla öğrencilerin yaşının (%52.9) 21-25 ile (%42.8) 20 ve altı yaş aralığında olduğu, 

cinsiyet dağılımında ise %50.2’sini erkek ve %49.8’ini de kadın öğrencilerin oluşturduğu 

görülmektedir. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %62’sinin Selçuk Üniversitesi’nde ve 

%38’nin de Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde eğitim gördüğü sonucu ortaya çıkmıştır. 

İkamet edilen coğrafi bölge en fazla oranla İç Anadolu (%60.2) bölgesidir. Öğrencilerin en 

fazla 0-500 TL arasında (%42.6) aylık gelire sahip olduğu ve %32.5’i ailesi ile yaşarken 

%26’sının da devlet yurdunda kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 2.  Üniversite Öğrencilerinin Alışverişe Çıkma Sıklığı, Alışveriş Yaptıkları Yerler ve 

Yıllık Ortalama Harcama Miktarlarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Öğrencilerin cinsiyetlere göre alışverişe çıkma sıklıkları, alışveriş yaptıkları yerler ve yıllık 

giysi için ortalama harcama miktarları ile ilgili bilgilerin yer aldığı tablo incelendiğinde, en 

fazla oranlarla kadınların %49.4’ü ihtiyaç olduğunda ve %46’sı beğendiği zaman giysi 

alışverişi yaptıklarını belirtirken, erkeklerin %54.8’i ihtiyaç olduğunda alışveriş yaptıklarını 

belirtmişlerdir. Alışveriş yapılan yerler ile ilgili olarak kadınlar alışveriş merkezlerini (%70.9), 

cadde mağazalarını (%45.4) ve internet sitelerini (%43.6) daha çok tercih ederken, erkekler ise 

alışveriş merkezlerini (%82.7) tercih etmektedir. Aylık giysi için harcanan ortalama miktarlar 

değerlendirildiğinde hem kadın hem de erkeklerde 0-250 TL ile 251-500 TL arasında daha 

yoğun olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

Yapılan X² analizi sonucunda, üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri ve alışverişe çıkma 

sıklıkları ile ilgili;  ayda bir kez (P= 0.005),  indirimde (P=0.000), eskidiğinde (P=0.001), 

beğendiğim zaman (P=0.000) seçenekleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Alışveriş yaptıkları yerler ile ilgili tercihleri incelendiğinde alışveriş merkezleri 

(P=0.000), cadde mağazaları (P=0.000), internet siteleri (P=0.000) ve butikler (P=0.000) 

seçenekleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Üniversite öğrencilerinin 

giysi tercihlerinde, cinsiyet dağılımları ve yıllık ortalama harcama miktarları arasında anlamlı 

bir ilişki olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Çetin (2016) tarafından yapılan “Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları ve Marka 

Bağımlılığı” isimli çalışma incelendiğinde kız öğrencilerin alışverişlerini yaparken uygun 

fiyatlı ürünler tercih ettikleri ve alışverişlerini sezon sonlarında yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Giysi alışverişlerinde en fazla oranla giyim mağazalarından marka giysiler satın almayı tercih 

ettikleri görülmüştür. Öğrencilerin yıllık ortalama harcama miktarları ile ilgili bilgiler 

incelendiğinde en fazla oranlarla öğrencilerin %37.4’ünün giysi, %46’sının ayakkabı ve 

%86’sının aksesuar ürünleri için 0-250 TL arasında harcama yaptığı belirlenmiştir. Ersoy 

vd.’nin (2004) “Üniversite Öğrencilerinin Giysi ve Ayakkabı Tüketiminde Markaya Yönelik 

 

 
Kadın Erkek 

X² P 

n % n % 

Alışverişe Çıkma 

Sıklığı 

Haftada bir kez 32 6.4 47 9.4 2.964 0.085 

Ayda bir kez  109 21.9 75 14,9 8.036 0.005 

Birkaç ayda Bir 67 13.5 83 16.5 1.860 0.173 

İhtiyaç olduğunda 246 49.4 275 54.8 2.903 0.88 

Sezon sonunda 44 8.8 37 7.4 0.721 0.396 

İndirimde 159 31.9 108 21.5 13,853 0.000 

Modası geçtiğinde 14 2.8 13 2.6 0.047 0.829 

Eskidiğinde 50 10 85 16.9 10.169 0.001 

Kampanyalar 88 17.7 69 13.7 2.911 0.088 

Beğendiğim zaman 229 46 153 30.5 25.461 0.000 

Alışveriş Yaptıkları 

Yerler 

Alışveriş merkezleri 353 70.9 415 82.7 19.490 0.000 

Cadde mağazaları 226 45.4 149 29.7 26.293 0.000 

Pazarlar 95 19.1 66 13.1 6.506 0.011 

İnternet siteleri 217 43.6 143 28.5 24.702 0.000 

Butikler  149 29.9 62 12.4 46.352 0.000 

Yıllık Ortalama 

Harcama 

Miktarları 

0-250 169 33.9 205 40.8 

7.130 0.129 

251-500 139 27.9 117 23.3 

501-750 85 17.1 91 18.1 

751-1000 57 11.4 45 9 

1000 ve üzeri 48 9.6 44 8.8 
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Davranış ve Tercihleri” ile ilgili çalışmalarında öğrencilerin giysi alışverişlerini mevsim 

başında, eskidikçe, ihtiyaçları olduğu zaman ve indirim zamanlarında yaptıkları sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Tablo 3. Üniversite Öğrencilerinin Unisex Giysi Tercih Etme Nedenlerinin Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

 

Üniversite öğrencilerinin unisex giysi tercih etme nedenleri incelendiğinde en fazla oranlarla; 

kadın öğrencilerde rahat olması (%74.1), üzerinde güzel durması (%72.3), kullanışlı olması 

(%70.7), kullanım alanına uygunluk (%58.8), model (%57), kalite (%54.4), fiyat (%51.8) ve 

mevsimsel durum (%50.2), erkek öğrencilerde ise rahat olması (%70.1), üzerinde güzel durması 

(%63.7), kullanışlı olması (%63.9), kalite (%55), kullanım alanına uygunluk (%52), model 

(%48.2), mevsimsel durum (%44) ve fiyat (%42.2) seçeneklerinin her zaman tercih sebebi 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Kadınların %39.6’sında desen, %38’inde marjinal olması ve 

%36.1’inde süsleme, erkeklerin %39’unda tarz olması, %36.7’sinde model, %36.3’ünde desen 

ve %35.7’sinde fiyat unsurları bazen unisex giysi tercih etmelerinde etken olmaktadır. Kadın 

öğrencilerin modaya uygunluk (%38.8) ve marjinal olması (%36.3), erkek öğrencilerin süsleme 

(%54.4), modaya uygunluk (45.4) ve marjinal olması (%44.8) seçeneklerinden hiçbir zaman 

etkilenmedikleri görülmüştür. Tablo genel olarak değerlendirildiğinde hem kadın hem de erkek 

öğrencilerin unisex giysi tercih etme nedenleri üzerinde birçok unsurun her zaman ve bazen 

etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

Yapılan X² analizi sonucunda, üniversite öğrencilerinin cinsiyeti ile unisex giysi tercih etme 

nedenleri arasında, desen (P=0.00), süsleme (P=0.00), fiyat (P=0.004), üzerinde güzel durması 

(P=0.010) ve tarz olması (P=0.006) seçeneklerinde anlamlı bir ilişki olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır. 

Erdal vd. (2013) “Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Giyim Konusundaki 

Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma” isimli çalışmalarında öğrencilerin kıyafet 

alırken aradıkları özellikler arasında üstünde güzel durmasının en çok tercih edilen özellik 

olduğu ve genel olarak, giysilerinin dayanıklı ve kullanışlı olması, vücuduna uygun olması, 

güzel görünmesi, fiyatının uygun olması, kaliteli ve moda olması seçeneklerinin de tercihlerinin 

arasında olduğu sonucuna ulaşmıştırlar. Ersoy vd. (2004) tarafından yapılan çalışmada 

üniversite öğrencilerinin satın aldıkları giysilerde olması gereken özelliklerin en başında 

 Her Zaman Bazen Hiçbir Zaman 

X² P Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

n % n % n % n % n % n % 

Model 284 57 242 48.2 157 31.5 184 36.7 57 11.4 76 15.1 8.190 0.017 

Kalite 271 54.4 276 55 156 31.3 132 26.3 71 14.3 94 18.7 5.236 0.073 

Desen 191 38.4 145 28.9 197 39.6 182 36.3 110 22.1 175 34.9 21.700 0.000 

Süsleme 139 27.9 72 14.3 180 36.1 157 31.3 179 35.9 273 54.4 42.378 0.000 

Fiyat 258 51.8 212 42.2 161 32.3 179 35.7 79 15.9 111 22.1 10.829 0.004 

Mevsimsel 

Durum 
250 50.2 221 44 147 29.5 156 31.1 101 20.3 125 24.9 4.586 0.101 

Modaya uygunluk 130 26.1 107 21.3 175 35.1 167 33.3 193 38.8 228 45.4 5.313 0.070 

Kullanım Alanına 

Uygunluk 
293 58.8 261 52 120 24.1 121 21.4 85 17.1 120 23.9 7.812 0.020 

Rahat Olması 369 74.1 352 70.1 92 18.5 98 19.5 37 7.4 52 10.4 3.102 0.212 

Üzerinde Güzel 

Durması 
360 72.3 320 63.7 81 16.3 97 19.3 57 11.4 85 16.9 9.296 0.010 

Kullanışlı Olması 352 70.7 321 63.9 91 18.3 108 21.5 55 11 73 14.5 5.396 0.067 

Tarz olması 214 43 168 33.5 175 35.1 196 39 109 21.9 138 27.5 10.117 0.006 

Marjinal olması 128 25.7 98 19.5 189 38 179 35.7 181 36.3 225 44.8 9.007 0.011 
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giysinin giyim tarzına uygun olması seçeneği gelmektedir. Öğrenciler giysinin dayanıklı ve 

kullanışlı olması, vücuduna uygun olması, güzel görünmesi, fiyatının uygun olması, kaliteli ve 

moda olması gerektiğini belirtmişlerdir. Çetin (2016) “Kadın tüketicilerin giysi satın alma 

davranışları ve marka bağımlılığını” belirlemek amacıyla yaptığı çalışmasında üniversite 

öğrencisi olan kadın tüketicilerin, yeni bir giysi satın alırken uygun fiyatlı ve kaliteli olmasına 

dikkat ettikleri sonucuna ulaşmıştır. Ağaç ve Çeğindir (2006) yaptıkları araştırmada 

öğrencilerin giysi satın alma davranışlarını etkileyen en önemli unsurun giysinin modeli 

olduğunu, sonrasında da kumaş kalitesinin geldiğini tespit etmişlerdir. 

 

Tablo 4. Üniversite Öğrencilerinin Unisex Giysi Satın Alırken Süsleme, Renk ve Desen 

Tercihlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Her zaman Bazen Hiçbir zaman 

X² P Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

n % n % n % n % n % n % 

S
ü

sl
e
m

e
 

Bağcık 77 15.5 78 15.5 200 40.2 210 41.8 221 44.4 214 42.6 0.347 0.841 

Fermuar 91 18.3 80 15.9 292 58.6 249 49.6 115 23.1 173 34.5 15.790 0.000 

Toka 30 6 13 2.6 158 31.7 81 16.1 310 62.2 408 81.3 44.889 0.000 

Pul 31 6.2 7 1.4 141 28.3 51 10.2 326 65.5 444 88.4 75.414 0.000 

Boncuk 27 5.4 12 2.4 157 31.5 55 11 314 63.1 435 86.7 74.377 0.000 

Zımba 20 4 14 2.8 158 31.7 87 17.3 320 64.3 401 79.9 30.719 0.000 

Deri 

Aksesuar 
37 7.4 43 8.6 252 50.6 224 44.6 209 42 235 46.8 3.604 0.165 

Plastik 

aksesuar 
16 3.2 23 4.6 125 25.1 130 25.9 357 71.7 349 69.5 1.429 0.489 

Metal 

Aksesuar 
60 12 44 8.8 238 47.8 201 40 200 40.2 257 51.2 12.674 0.002 

Nakışlı 

Süsleme 
59 11.8 30 6 288 57.8 135 26.9 151 30.3 337 67.1 135.669 0.000 

Baskı 

Süsleme 
84 16.9 57 11.4 293 58.8 219 43.6 121 24.3 226 45 47.623 0.000 

R
en

k
  

Siyah 379 76.1 346 68.9 113 22.7 140 27.9 6 1.2 16 3.2 8.913 0.012 

Beyaz 234 47 224 44.6 194 39 187 37.3 70 14.1 91 18.1 3.070 0.215 

Pembe 62 12.4 21 4.2 213 42.8 98 19.5 223 48.8 383 76.3 105.007 0.000 

Bej 77 15.5 35 7 235 47.2 144 28.7 186 373 323 64.3 74.459 0.000 

Kırmızı 122 24.5 72 14.3 243 48.8 232 46.2 133 26.7 198 39.4 25.890 0.000 
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Gri 165 33.1 129 25.7 227 45.6 236 47 106 21.3 137 27.3 8.522 0.014 

Turuncu 63 12.7 41 8.2 198 39.8 131 26.1 237 47.6 330 65.7 33.537 0.000 

Sarı 57 11.4 49 9.8 210 42.2 165 32.9 231 46.4 288 57.4 12.248 0.002 

Mor 104 20.9 32 6.4 243 48.8 129 25.7 151 30.3 341 67.9 146.413 0.000 

Lila 55 11 18 3.6 206 41.4 98 19.5 237 47.6 386 76.9 92.743 0.000 

Yeşil 105 21.1 86 17.1 228 45.8 214 42.6 165 33.1 202 40.2 6.048 0.049 

Lacivert 163 32.7 150 29.9 242 48.6 222 44.2 93 18.7 130 25.9 7.525 0.023 

Mavi 185 37.1 168 33.5 221 44.4 207 41.2 92 18.5 127 25.3 6.854 0.032 

Kahverengi 120 24.1 90 17.9 221 44.4 225 44.8 157 31.5 187 37.3 6.922 0.031 

D
es

en
 

Düz renk 399 80.1 376 74.9 88 17.7 119 23.7 11 2.2 7 1.4 6.198 0.045 

Çizgili 159 31.9 129 25.7 234 47 218 43.4 105 21.1 155 30.9 13.291 0.001 

Çiçekli 82 16.5 16 3.2 221 44.4 90 17.9 195 39.2 396 78.9 167.976 0.000 

Geometrik 95 19.1 49 9.8 228 45.8 189 37.6 175 35.1 264 52.6 36.370 0.000 

Kareli 99 19.9 68 13.5 230 46.2 202 40.2 169 33.9 232 46.2 17.451 0.000 

Unisex giysi satın alırken süsleme, renk ve desen tercihlerinin yer aldığı Tablo 4 incelendiğinde 

en fazla oranlarla süslemede; kadın öğrencilerin fermuar (%18.3) ve baskı süslemeyi (%16.9) 

her zaman, bağcık (%40.2), fermuar (%58.6), deri aksesuar (%50.6), nakışlı süsleme (%57.8) 

ve baskı süslemeyi (%58.8) bazen tercih ettikleri, toka (%62.2), pul (%65.5), boncuk (%63.1), 

zımba (%64.3) ve plastik aksesuarları (%71.7) hiçbir zaman tercih etmedikleri sonucu ortaya 

çıkmıştır. Erkeklerde ise bağcık (%41.8) ve fermuarın (%15.9) her zaman, bağcık (%41.8), 

fermuar (%49.6), deri aksesuar (%44.6) ve baskı süslemenin (%43.6) bazen tercih edildiği, toka 

(%81.3), pul (%88.4), boncuk (%86.7), zımba (%79.9) ve plastik aksesuarların (%69.5) hiçbir 

zaman tercih edilmediği görülmüştür. Unisex giysilerin rengi ile ilgili olarak hem kadın hem de 

erkek öğrencilerin en fazla oranlarla siyah ve beyazı her zaman tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Bej (%47.2), kırmızı (%48.8), gri (%45.6), mor (%48.8), yeşil (%45.8), lacivert (%48.6), mavi 

(%44.4) ve kahverengi (%44.4) başta olmak üzere diğer tüm renklerinde kadın öğrencilerin 

çoğunluğu tarafından bazen tercih edildiği, erkeklerde ise kırmızı (%46.2), gri (%47), yeşil 

(%42.6), lacivert (%44.2) ve kahverengi (%44.8) renklerinin önde geldiği sonucuna varılmıştır. 

Hiçbir zaman tercih edilmeyen renklerde pembe, turuncu, sarı ve lila renklerinin hem kadınlar 

hem de erkeklerde ortak olmasının yanı sıra erkeklerde ayrıca bej ve mor renklerinin de tercih 

edilmediği görülmüştür. Desen ile ilgili olarak kadınların %80.1’i ve erkeklerin %74.9’u düz 

rengi her zaman tercih ettikleri, kadınların ayrıca çiçekli (%44.4), geometrik (%45.8)  ve kareli 

(%46.2) desenleri, erkeklerinde çizgili (%43.4) ve kareli (%46.2) desenleri bazen tercih ettikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Çiçekli (%78.9) ve geometrik (%52.6) desenler ise erkekler tarafından 

çoğunlukla hiçbir zaman tercih edilmemektedir.  

Yapılan X² analizinde; üniversite öğrencilerinin cinsiyeti ile unisex giysi satın alırken süsleme 

tercihlerinden fermuar (P=0.000), toka (P=0.000), pul (P=0.000), boncuk (P=0.000), zımba 

(P=0.000), nakışlı süsleme (P=0.000) ve baskı süsleme (P=0.000); renk tercihlerinden pembe 

(P=0.000), bej (P=0.000), kırmızı (P=0.000), turuncu (P=0.000), mor (P=0.000) ve lila 
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(P=0.000); desen tercihlerinden çiçekli (P=0.000), geometrik (P=0.000) ve kareli (P=0.000) 

seçeneklerinde anlamlı bir ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Koca ve Koç (2008) “Çalışan kadınların giysi seçimleri ve renk tercihleri” ile ilgili 

çalışmalarında kadınların en fazla oranlarla pembe, mavi, lacivert, beyaz ve kahverengi 

renklerini çoğunlukla tercih ettiklerini belirlemişlerdir. Yaş grubuna göre yapılan 

değerlendirmede ise 20-25 yaş aralığında olanların tamamının siyah ve beyazı her zaman, 

pembe, mavi ve yeşil renklerini de çoğunlukla tercih ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Sonuçlar 

karşılaştırıldığında siyah ve beyaz renklerinin her zaman tercih edilmesi konusunda her iki 

araştırma sonucunun birbirini destekler nitelikte olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. Üniversite Öğrencilerinin Unisex Dış Giyim Tercihleri 

Modeller 

Her zaman Bazen Hiçbir zaman 

X² P Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

n % n % n % n % n % n % 

1 

191 38.4 178 35.5 107 21.5 119 23.7 200 40.2 205 40.8 1.141 0.565 

2 
168 33.7 261 52 122 24.5 115 22.9 208 41.8 126 25.1 40.484 0.000 

3 
117 23.5 161 32.1 99 19.9 133 26.5 282 56.6 208 41.4 23.107 0.000 

4 
74 14.9 179 35.7 95 19.1 118 23.5 329 66.1 205 40.8 74.840 0.000 

5 
36 7.2 59 11.8 77 15.5 88 17.5 385 77.3 355 70.7 7.502 0.023 

6 
89 17.9 115 22.9 129 25.9 144 28.7 280 56.2 243 48.4 6.740 0.034 

7 
177 35.5 147 29.3 152 30.5 127 25.3 169 33.9 228 45.4 13.770 0.001 

8 
157 31.5 99 19.7 130 26.1 137 27.3 211 42.4 266 53 19.650 0.000 

9 
91 18.3 146 29.1 92 18.5 130 25.9 315 63.3 226 45 33.894 0.000 

10 
25 5 46 9.2 58 11.6 74 14.7 415 83.3 382 76.1 9.501 0.009 
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11   
70 14.1 60 12 84 16.9 99 19.7 344 69.1 343 68.3 1.984 0.371 

12   
52 10.4 83 16.5 84 16.9 107 21.3 362 72.7 312 62.2 13.582 0.001 

13   
220 44.2 101 20.1 112 22.5 78 15.5 166 33.3 323 64.3 100.592 0.000 

14   
251 50.4 110 21.9 119 23.9 91 18.1 128 25.7 301 60 128.556 0.000 

15   
140 28.1 113 22.5 103 20.7 83 16.5 255 51.2 306 61 9.652 0.008 

16   
77 15.5 147 29.3 113 22.7 153 30.5 308 61.8 202 40.2 49.906 0.000 

17   
84 16.9 79 15.7 98 19.7 116 23.1 316 63.5 307 61.2 1.781 0.410 

Üniversite öğrencilerinin unisex dış giyim ürün tercihlerine yönelik bilgilerin yer aldığı Tablo 

5 incelendiğinde, 1 numaralı model hem kadın hem de erkek öğrenciler tarafından çoğunlukla 

hiçbir zaman tercih edilmezken, kadın öğrencilerin %38.4’ü tarafından da her zaman tercih 

edilmektedir. 2 numaralı modelin erkeklerin %52’si tarafından her zaman tercih edildiği, 

kadınların %41.8’i tarafından ise hiçbir zaman tercih edilmediği görülmüştür. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 

11, 12, 16 ve 17 numaralı modellerin ise en fazla oranlarla hem kadın hem de erkek öğrenciler 

tarafından tercih edilmediği sonucu ortaya çıkmıştır. 6 numaralı modeli kadınların %25,9’u 

bazen tercih ederken, yine kadınların %56.2’si ve erkeklerin %48.4’ü hiçbir zaman tercih 

etmemektedir. 7, 13 ve 14 numaralı modelleri çoğunlukla kadınlar her zaman tercih ederken 

erkekler hiçbir zaman tercih etmemektedir. 

Yapılan X² analizi sonucunda, üniversite öğrencilerinin cinsiyeti ile unisex dış giyim 

tercihlerinden; 2. model (P=0.000), 3. model (P=0.000), 4. model (P=0.000), 7. model, 8. model 

(P=0.000), 9. model (P=0.000), 12. model (P=0.001), 13. model  (P=0.000), 14. model 

(P=0.000), 15. model (P=0.008) ve 16. model (P=0.000) seçeneklerinde anlamlı bir ilişki 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 6. Üniversite Öğrencilerinin Unisex Üst Giyim Tercihleri 

Modeller 

Her zaman Bazen Hiçbir zaman 

X² P Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

n % n % n % n % n % n % 

1   
29 5.8 55 11 30 6 77 15.3 439 88.2 370 73.7 34.562 0.000 

2   
66 13.3 158 31.5 102 20.5 143 28.5 330 66.3 201 40 75.971 0.000 

3  
144 28.9 259 51.6 142 28.5 112 22.3 212 42.6 131 26.1 55.473 0.000 

4  
168 33.7 238 47.4 127 25.5 142 28.3 203 40.8 122 24.3 33.078 0.000 

5  
73 14.7 80 15.9 94 18.9 123 24.5 331 66.5 299 59.6 5.805 0.055 

6  
82 16.5 116 23.1 128 25.7 143 28.5 288 57.8 243 48.4 10.466 0.005 

7  

175 35.1 161 32.1 109 21.9 113 22.5 214 43 228 45.4 1.083 0.582 

8  
229 46 222 44.2 122 24.5 124 24.7 147 29.5 156 31.1 0.376 0.829 

9  
173 34.7 251 50 113 22.7 110 21.9 212 42.6 141 28.1 28.654 0.000 

10  
108 21.7 138 27.5 104 20.9 130 25.9 286 57.4 234 46.6 11.732 0.003 

11  
73 14.7 115 22.9 102 20.5 128 25.5 323 64.9 259 51.6 19.344 0.000 

12  
70 14.1 118 23.5 104 20.9 124 24.7 324 65.1 260 51.8 21.008 0.000 

13  
97 19.5 194 38.6 119 23.9 131 26.1 282 56.6 177 35.3 56.914 0.000 

14  
254 51 227 45.2 111 22.3 112 22.3 133 26.7 163 32.5 4.545 0.103 
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15  
150 30.1 193 38.4 11 22.3 123 24.5 237 47.6 186 37.1 12.139 0.002 

Unisex üst giyim ürünlerinin tercihi ile ilgili olarak kadın öğrencilerin  en fazla oranlarla  7 ve 

8 numaralı modelleri her zaman tercih ettikleri, 3, 6 ve 8  numaralı modelleri bazen tercih 

ettikleri, çoğunluğunun ise 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ve 15 numaralı modelleri hiçbir 

zaman tercih etmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Erkek öğrencilerin 3, 4, 8 ve 9 numaralı 

modelleri her zaman, 2, 4, 6 ve 13 numaralı modelleri bazen tercih ettikleri, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 

12 ve  numaralı modelleri hiçbir zaman tercih etmedikleri görülmüştür.  

Yapılan X² analizi sonucunda, üniversite öğrencilerinin cinsiyeti ile unisex üst giyim 

tercihlerinden; 1. model (P=0.000), 2. model (P=0.000), 3. model (P=0.000), 4. model 

(P=0.000), 6. model (P=0.005), 9. model (P=0.000), 10. model (P=0.003) 11. model (P=0.000), 

12. model (P=0.000), 13. model (P=0.000) ve 15. model (P=0.002) seçeneklerinde anlamlı bir 

ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

 

Tablo 7. Üniversite Öğrencilerinin Unisex Alt Giyim Tercihleri 

Modeller 

Her zaman Bazen Hiçbir zaman 

X² P Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

n % n % n % n % n % n % 

1  
52 10.4 112 22.3 61 12.2 76 15.1 385 77.3 314 62.5 30.790 0.000 

2   
54 10.8 84 16.7 75 15.1 83 16.5 369 74.1 335 66.7 8.553 0.014 

3  
92 18.5 81 16.1 88 17.7 83 16.5 318 63.9 338 67.3 1.439 0.487 

4  

113 22.7 104 20.7 125 25.1 93 18.5 260 52.2 305 60.8 8.639 0.013 

5  

178 35.7 203 40.4 116 23.3 120 23.9 204 41 179 35.7 3.324 0.190 

6  

76 15.3 25 5 66 13.3 38 7.6 356 71.5 439 87.5 41.941 0.000 

7  

286 57.4 95 18.9 115 23.1 63 12.5 97 19.5 344 68.5 249.272 0.000 
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8  

214 43 257 51.2 128 25.7 124 24.7 156 31.3 121 24.1 8.396 0.015 

9  

119 23.9 124 24.7 124 24.9 120 23.9 255 51.2 258 51.4 0.170 0.919 

10  

72 14.5 89 17.7 97 19.5 108 21.5 329 66.1 305 60.8 3.278 0.194 

11  

126 25.3 123 24.5 129 25.9 127 25.3 243 48.8 252 50.2 0.199 0.905 

 

Üniversitede okuyan kadın öğrencilerin unisex alt giyim ürün grubunda en fazla oranlarla 5,  7 

ve 8 numaralı modelleri her zaman tercih ettikleri, 4, 8, 9 ve 11 numaralı modelleri bazen tercih 

ettikleri, 1, 2, 3, 4, 6, 9 ve 10 numaralı modelleri ise hiçbir zaman tercih etmedikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Erkek öğrencilerin 5 ve 8 numaralı modelleri her zaman, 5, 8 ve 9 numaralı 

modelleri bazen tercih ederken, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 ve 11 numaralı modelleri hiçbir zaman 

tercih etmedikleri görülmüştür.  

Yapılan X² analizi sonucunda, üniversite öğrencilerinin cinsiyeti ile unisex alt giyim 

tercihlerinde; 1. model (P=0.000), 2. model (P=0.014), 6. model (P=0.000), 7. model (P=0.000) 

ve 8. model (P=0.015) seçenekleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

 

SONUÇ 

Giysi kadın ve erkek için önemli tüketim ürünüdür. Geçmişten günümüze her dönemde giysiler 

toplumlarda statü belirleyici role sahip olmuşlardır. Zaman içerisinde yaşanan ekonomik, 

sosyal ve siyasal gelişmeler ile birlikte moda kavramı giysi tercihlerinde önemli değişikliklere 

sebep olmuştur. Son yıllarda hem kadın hem de erkeğin kullanabileceği, cinsiyet kavramının 

olmadığı ürünlerin çeşitliliğindeki artış unisex ürünlerin daha çok tüketilmesini sağlamıştır. 

Günümüzde unisex giysiler dış giyim, üst giyim ve alt giyim grupları olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin unisex giysi ürünlerine yönelik satın alma davranışları 

ve bu ürünlerde tercih ettikleri özellikler ile modellerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 

sonucunda öğrencilerin en fazla oranlarla 21-25 yaş aralığında olduğu, %50.2’sini erkek ve 

%49.8’ini kadın öğrencilerin oluşturduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin en fazla 0-500 

TL arasında aylık gelire sahip olduğu, giysi ürünleri için yıllık ortalama harcama miktarlarının 

en fazla 0-250 TL arasında olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %32.5’inin ailesi ile yaşadığı, 

%26’sının da devlet yurdunda kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin giysi alışverişine 

çıkma sıklıkları ile ilgili bilgiler incelendiğinde, en fazla oranlarla giysi alışverişlerini ihtiyaç 

olduğu zamanlar da alışveriş merkezlerinden yaptıkları görülmektedir.  

Kadın ve erkek öğrencilerin, unisex giysi tercihlerinde her zaman etkili olan faktörler arasında, 

rahat olması, üzerinde güzel durması, kullanışlı olması kullanım alanına uygunluk, model, 

kalite ve fiyat seçeneklerinin olduğu, süsleme malzemesi olarak en fazla oranlarla fermuar ve 
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bağcık tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Giysi rengi ile ilgili olarak hem kadın hem de erkek 

öğrencilerin her zaman siyah ve beyazı, desen seçiminde ise düz renkleri tercih ettikleri 

görülmüştür. Öğrencilerin unisex giysi tercihleri incelendiğinde dış giyim modellerinde 1 

numaralı modelin kadın öğrencilerin %38.4’ü tarafından, 2 numaralı modelin ise erkeklerin 

%52’si tarafından her zaman tercih edildiği, kadınların %41.8’i tarafından ise hiçbir zaman 

tercih edilmediği görülmüştür. 6 numaralı modeli kadınların %25,9’u bazen tercih ederken, 

yine kadınların %56.2’si ve erkeklerin %48.4’ü hiçbir zaman tercih etmemektedir. 7, 13 ve 14 

numaralı modelleri çoğunlukla kadınlar her zaman tercih ederken erkeklerin hiçbir zaman tercih 

etmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Unisex üst giyim ürünlerinin tercihi ile ilgili olarak kadın 

öğrencilerin en fazla oranlarla  7 ve 8 numaralı modelleri her zaman tercih ettikleri, 3, 6 ve 8 

numaralı modelleri bazen tercih ettikleri, diğer üst giyim modellerini ise hiçbir zaman tercih 

etmedikleri görülmektedir. Erkek öğrencilerin 3, 4, 8 ve 9 numaralı modelleri her zaman, 2, 4, 

6 ve 13 numaralı modelleri bazen tercih ettikleri görülmüştür. Üniversitede okuyan kadın 

öğrencilerin unisex alt giyim ürün grubunda en fazla oranlarla 5, 7 ve 8 numaralı modelleri 

erkek öğrencilerin çoğunluğunun da 5 ve 8 numaralı modelleri her zaman tercih ettikleri 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Giysi insan vücudunu dış etkilerden korumak amaçlı olsa da zaman içerisinde kullanım şekli 

değişiklik göstermiş ve insanın kendini ifade etme biçimi olarak da görsel iletişim aracı halini 

almıştır. Giyim sektöründeki gelişimiler yaş ve tarza göre ürün bulma imkânını 

kolaylaştırmıştır. Dinamik bir yapıya sahip olan genç nüfus giysi alışverişinde önemli ölçüde 

pazar payına sahip olan kesimdir. Unisex ürünlerde öğrencilerin satın alma davranışlarının, 

zevklerinin, tercih ettikleri ürünlerden beklentilerinin neler olduğunun tespit edilmesi oldukça 

önemlidir. Araştırma sonuçları unisex ürünler tasarlayan firmalara önemli veriler 

sağlamaktadır.  Üniversite öğrencilerinin yaş gruplarını ve tarzlarını doğru bir şekilde analiz 

edip, güncel moda akımlarını takip ederek ürün tasarımlarını farklı bakış açıları ile 

yorumlamaları üreticiler için faydalı olacaktır. Tüketim tarzları, yaş grupları, yaşanılan çevre, 

cinsiyet ve gelir düzeylerindeki farklılıkların üniversite öğrencilerinin tüketim davranışlarına 

etkisini ortaya koyan araştırmalar yapılarak ürün yelpazesi genişletilebilir. 
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ÖZET 

Sanayinin birçok alanında olduğu gibi gıda endüstrisine birçok farklı tipte ısı değiştirici 

kullanılmaktadır. Özellikle gıda endüstrisinde kullanılan ısı değiştiricilerin son ürün kalitesine 

etkisi çok büyüktür. Ürün sıcaklığı ve ısı değiştirici tipinde olan küçük değişiklikler dahi son 

ürün kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir. Son ürün kalitesi gıda proseslerinde ürün rengi, 

dokusu, tadı gibi önemli faktörlerde değişikliklere neden olabilmektedir. Bu nedenle gıda 

proseslerinde tasarlanan ısı değiştiricilerin ürün için özel olarak tasarlanması ve uygulanması 

gerekmektedir.  

Bu çalışmada direkt buhar enjeksiyon sistemleri incelenmiş ve iki farklı ürünün aynı direkt 

buhar enjeksiyon sistemi ile yüksek sıcaklıkta işlenmesi için gerekli tasarım ve analizler 

yapılmıştır. Bu iki ürün için ortak olan üç farklı güvenlik katsayısı belirlenmiş olup, bu güvenlik 

katsayıları her bir ürünün buhar debisini belirlemek için kullanılmıştır. Başlanacak bir nokta 

olması açısından tasarım sıcaklıkları referans alınarak manuel olarak hesaplanan ilk değer, 

güvenlik katsayısı 1 olarak alınıp, bu güvenlik katsayısı ile yapılan analizler sonucuna göre 

ikinci bir güvenlik katsayısı belirlenmiştir. Bu güvenlik katsayısı ile yapılan analiz sonucunda 

üçüncü bir güvenlik katsayısı belirlenmiştir. Üçüncü güvenlik katsayısı ile analizler yapılmış 

ve bu analizler sonucunda elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır ve Ansys Fluent ile yapılan 

analizlerin sonuçları CFD Post ile incelenmiş ve iki ürün içinde gerekli güvenlik katsayıları 

belirlenmiş ve sıcaklık ve karışım profilleri açısından karşılaştırmalar yapılmıştır.   

Sonuç olarak iki farklı ürün için güvenlik katsayılarının farklı olması gerektiği görülmüştür. 

Aynı sistem iki farklı ürünün ışıl işleme tabii tutulması için kullanılabilmektedir ancak buhar 

debisini belirlemek için kullanılacak güvenlik faktörünün ürüne özel olması gerektiği sonucuna 

varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Direkt buhar enjeksiyonu, Sütlaç, Rekombine süt, Sterilizasyon, 

Pastörizasyon, UHT 

 

ABSTRACT 

As in most subjects of industry, different types of heat exchangers are used int food industry. 

Especially in food industry the heat exchangers used have strong impact on the end product 

quality. Even slight changes in product temperature or heat exchanger design can make a big 

difference in product quality. Product quality can be seen as product color, taste, and texture. 
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Because of this the heat exchanger used in food processes, need to be designed and executed 

specially to the product.  

In this study direct steam injection systems are studied, and the necessary design and analysis 

were made for the processing of two different products at high temperature with the same direct 

steam injection system. For these two products three different safety factors have been selected 

and used for determining the steam flowrate for each product. As a starting point steam flowrate 

is calculated manually with design temperatures as reference and this steam flowrate was taken 

as the safety factor 1. As a result of this analysis, a second safety factor is selected and after the 

analysis of the second safety factor, a third safety factor is selected and analyzed, and three 

safety factors have been compared. Analysis were made by Ansys Fluent and examined in CFD 

Post and safety factors for both products were determined and examined and compared in regard 

to temperature and mix profiles.  

As a result, it is seen that for two different products two different safety factors must be used. 

It is concluded that both products may be heat treated in the same system but the safety factor 

to which determine the steam flowrate must be individual to the product itself.    

Keywords: Direct steam injection, Rice pudding, Recombined milk, Sterilization, 

Pasteurization, UHT 

GiRİŞ (INTRODUCTION) 

Isı değiştiriciler gıda, kimya, otomotiv, enerji, HVAC gibi endüstrinin birçok farklı alanında 

kullanılmaktadır. Tüm bu alanlarda kullanılan ısı değiştiricilerin doğru tasarımı ve uygulaması 

özellikle yüksek sıcaklıklarda, enerji verimi açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca 

özellikle gıda endüstrisinde ısı değiştiricilerin belirli sınırlar çerçevesinde tasarlanması ürün 

yapısının korunması için kritiktir. Gıda uygulamalarında, uygulanan ısıl işlemler ile ürün 

kalitesi, ürünün raf ömrü, rengi, kokusu, katı madde oranı gibi parametreler değiştirilebilir. Bu 

değişimler iyi tasarlanmış ısı değiştiriciler kullanıldığında ürün kalitesini arttırmaya yönelik 

olurken, tasarımı hatalı olan bir ısı değiştiricide ürün kalitesinde düşüşlere neden 

olabilmektedir. Günümüzde, gıda endüstrisinde kullanılan ısı değiştiriciler ürün yapısına göre 

seçilmektedir. Mümkün olan birçok yerde contalı- plakalı ısı değiştiriciler kullanılmakta, 

yüksek viskoziteli ve hassas ürünlerde borulu ve sıyırıcılı yüzeyli ısı değiştiriciler tercih 

edilmektedir. Bunun yanında, gıda tesislerinde yardımcı hat adı verilen, soğutma suyu, buhar 

gibi tesislerin kullanımı için kullanılan plakalı- kaynaklı ve borulu tip ısı değiştiriciler 

bulunmaktadır. Bu ısı değiştiricilerin tasarımında sıcaklıkların ve basınçların dışında önem 

gösterilmesi gereken faktörler ile çok sık karşılaşılmamakta, ancak ürün için kullanılacak, 

içerisinden gıda maddelerinin geçeceği ısı değiştiricilerin, tesiste ürün ile temas eden tüm 

ekipmanlarda olduğu gibi hijyenik tasarımlı, tamamen boşaltılabilir, kör nokta içermeyen 

şekilde tasarlanması ve gıda ile temasa uygun malzemelerin kullanılması gereklidir. Direkt 

buhar enjeksiyon sistemleri endüstrinin diğer alanlarında kullanıldığı gibi, hijyenik tasarımlar 

yapılarak gıda sektöründe ürün ısıtılmasında da kullanılabilmektedir. Direkt buhar enjeksiyon 

sistemleri, içerisinden geçen akışkanın üzerine buhar enjeksiyonu yöntemi ile ürünün buhar ile 

karıştırılarak istenilen sıcaklığa yükseltilmesi için kullanılmaktadır.  

Gıda sektöründe, ürün pastörizasyon sıcaklıkları yeni ürünler oluştukça yükselmiştir ve daha 

kısa sürelerde soğutma ihtiyacı duyulmuştur. Sıcaklıkların yükselip, sürelerin kısalması ile ultra 

yüksek sıcaklık uygulamaları (ultra-high-temperature, UHT) devreye girmektedir. UHT 

pastörizasyon uygulamalarında, ürün sıcaklığının hızlı bir şekilde istenilen sıcaklığa ulaşmasına 

ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç canlı buharın sürekli olarak ürün içine enjeksiyonu ile 

sağlanabilir.(Peterson & Jordan, y.y.) Bunun yanında, meyve suyu, meyve ve sebze püreleri, 
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süt gibi ürünler için pastörizasyon, sterilizasyon, enzim inaktivasyonu ve deodoriazsyon (koku 

alma) işlemlerinde, evaporatör uygulamalarında ürünü evaporatör öncesinde yüksek 

sıcaklıklara getirmek için de direkt buhar enjeksiyonu kullanılabilir. Direkt buhar enjeksiyonu, 

sıvı gıda ürünlerinin yanı sıra, yüksek yoğunluklu ve yüksek viskoziteli püre benzeri ürünlerin 

ısıtılması için de kullanılmaktadır. Bu tür uygulamalarda genellikle gıda proseslerinde 

kullanılan plakalı ve borulu eşanjörlerin kullanılması daha zordur. Plakalı eşanjörlerde özellikle 

katı parçacıklı ürünler tıkanmalara neden olurken, borulu eşanjörler de eşanjör içinde üretim 

sonunda kalan ürün miktarı daha fazladır. Direkt buhar enjeksiyonu bu avantajların yanı sıra, 

ürün yanmasını, yapışmasını ve karamelizasyonunu da engellemektedir. Bu avantaj son ürünün 

daha yüksek kaliteli olmasını sağlar. karamelizasyon ve yanmalar ürünün renk, koku ve tadında 

değişikliklere neden olmaktadır.(Lazar & Smith, y.y.) 

Bu çalışmada, sütlaç ve rekombine sütün direkt buhar enjeksiyonu ile UHT sterilizasyonu için 

sistem tasarımı ve analizleri yapılmış ve farklı güvenlik katsayıları ile buhar debisinin 

bulunması için tasarımlar yapılmıştır.  

MATERYAL VE METHOD (MATERIAL AND METHOD) 

Direkt buhar enjeksiyon sistemini iki farklı ürün ile çalışabilecek şekilde tasarlanacaktır. 

İlk ve ana ürün olarak sütlaç (pirinçli puding) seçilmiştir. Pişirilmesi için 122 °C sıcaklığa 

ısıtılması gereken bu ürün, içerisinde pirinç tanecikleri, nişasta ve şeker barındırması nedeni ile 

standart ısı değiştiriciler ve kazanlarda yapılması ürün yapısının, renginin ve tadının istenen 

şekilde olmasını zorlaştırmaktadır. Direkt buhar enjeksiyon sistemi ile ürünün daha az yanma 

ve yapışmaya maruz kalması ile, bölgesel sıcaklık artışlarının önlenmesi ve daha homojen bir 

ısınma gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 

İkinci ürün ise rekombine süt olarak düşünülmüştür. Rekombine süt, süt ve süt ürünleri 

kullanılarak üretilen hammaddelerin (yağlı süt tozu, yağsız süt tozu, süt kreması tuzsuz 

tereyağı) su ile birleştirilmesi ile elde edilir. Sonuç olarak yüksek kalitede ve besleyici süt 

ürünleri elde edilmektedir. Bu ürünler taze çiğ süt üretimin olmadığı ya da zor olduğu 

bölgelerde tercih edilmektedir. Sütün soğutulup soğuk olarak taşınamadığı bölgelerde süt tozu, 

tereyağı gibi ürünler ile taşıma kolaylaştırılır. Süt tozu ile suyun karıştırılması ve gerektiğinde 

süt yağı ilavesi ile elde edilen rekombine süt, içme sütü, yoğurt, çeşitli yumuşak ve sert 

peynirlerin yapımı, hazır kek, bisküvi üretimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Dünyanın 

bazı kısımlarında maliyetlerin düşürülmesi için, bitkisel kaynaklı yağlar gibi katkı maddeleri 

de kullanılarak meyve suyu karışımları, proteinli içecekler, bebek mamaları gibi ürünlerde de 

rekombine süt kullanılmakladır. (Tong, 2004) 

Direkt buhar enjeksiyon sisteminin içerisine giriş ve çıkışları arasındaki sıcaklık farkının 

yüksek olmaması ve ürünün sterilizasyon öncesinde homojenize edilebilme opsiyonunun 

bulunması için her iki ürüne ön ısıtma yapılmalıdır. Ürüne yapılacak ön ısıtma için kullanılacak 

eşanjörler, iki ürün arasındaki viskozite farkının yüksek olması nedeni ile borulu tip seçilmiştir. 

Ürün ön ısıtma sıcaklığı olarak 90°C seçilmiştir. Direkt buhar enjeksiyon sisteminden çıkan 

ürün, sütlaç için 122 °C sıcaklıkta 360 saniye, sterilize süt için ise 140°C sıcaklıkta 3 saniye 

bekletilecektir. Bu bekleme sonrasında ürünler borulu soğutma eşanjörleri ile soğutulacak ve 

doluma hazır hale gelecektir. Sistemde ürün güvenliği için direkt buhar enjeksiyon sistemi 

girişinde, çıkışında ve holder borusunun çıkışında sıcaklık transmitterleri eklenmiştir. Eğer 

ürün sıcaklığı herhangi bir noktada istenen değerden düşük ise, sterilize olmamış ürünün 

sterilize ürün ile karışmasını önlemek için sterilize olmamış ürünü geri gönderecek bir yön 

değiştirme vanası eklenmiştir. Direkt buhar enjeksiyon sisteminde ürün sıcaklıkları ürünün 

içerisinde bulunan en temel bileşen olan suyun kaynama sıcaklığından yüksek olduğu için 
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ürünün basınçlandırılması gerekmektedir. Ürün basıncını kaynama sıcaklığını işlem 

sıcaklığının üzerine çıkartacak kadar yükseltmek için bir basınçlandırma tüpü eklenmiştir. 

Şekil 7 Direkt buhar enjeksiyon sisteminin proses ve enstrümantasyon diyaramı 

ÜRÜN     PARAMETRELERI  

Çizelge 1 Ürün parametreleri 

Ürün işleme adımı 
Rekombine süt Sütlaç 

Ürün debisi 1000 l/sa 750 kg/sa 

Ürün karışım sıcaklığı (°C) 20 20 

Ön ısıtma çıkış sıcaklığı(°C) 90 82 

Direkt buhar enjeksiyonu sonrası sıcaklık 

(°C) 

140 122 

Holder süresi (saniye) 4 360 

Sistem ürün çıkış sıcaklığı (°C) 4 20 

Ürün basıncı (bar) 4,5 4,5 

Riskli sıcaklık limiti 145 132 

Isıtma için kullanılacak buharın basıncı, buhar hattı içerisine ürün kaçmasını önleyecek basınçta 

olmalıdır. Ürün basıncı 4.5 bar olduğundan, buhar basıncı bu basınçtan yüksek olmalıdır, ayrıca 

buhar sıcaklığının ürün sıcaklığından yüksek olması gereklidir. Bu neden ile buhar basıncı 6 

bar olarak seçilmiştir.  

Yapılan ön hesaplamalarda sütlaç ve rekombine süt için buhar debileri sırasıyla; 54,57kg/saat 

ve 93,29 kg/saat bulunmuştur. Buhar hatlarında ideal buhar hızı 25m/s olduğundan, buhar hat 

çapı 20 mm olarak hesaplanmış, EN ISO 1127 standardına göre iç çapı 22,9mm, dış çapı, 26,9 
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mm olan 3/4” boru seçilmiştir. Bu boruda 55-60 kg/h (rekombine süt için) buhar geçmesi 

durumunda ise hız 15m/s ye düşecektir.  

Direkt buhar enjeksiyon sistemi üzerinde buhar enjeksiyonunu sağlayan deliklerin çapı 2 mm 

olacak, her bir deliğin geçirdiği buhar miktarı yaklaşık olarak 1 kg/sa olcaktır. Isıtma ve 

soğutma için gereken değerleri karşılamak için toplamda 95 adet delik olmalıdır.  

Ürün borusu DIN 11850 normunda DN25 olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle, direkt buhar 

enjeksiyon sisteminin dış kısmı buhar borusunu da içereceğinden dolayı DIN 11850 normunda 

DN50 olarak tasarlanmıştır.  

Şekil 8 Ön tasarım sonrası direkt buhar enjeksiyon sistemi 

DİREKT BUHAR ENJEKSİYON SİSTEMİ HAD ANALİZLERİ 

Direkt buhar enjeksiyon sisteminin HAD analizlerinin yapılabilmesi için sistem iki farklı parça 

olarak görülmelidir. Sistemin buhar hacmi ve ürün hacmi ayrı ayrı analiz edilecektir. Bu 

analizin iki parça olarak yapılmasının temel nedeni işlem gücünü azaltmaktır. Buhar hacmi, 

sistemin buhar girişinden başlanarak, ürün içerisine buhar karıştırıldığı deliklere kadar olan 

kısım buhar hacmi olarak analiz edilecek, bu analizde buhar enjeksiyon deliklerinin çıkış 

verileri alınarak, ürün analizinde buhar giriş verileri olarak kullanılacaktır.  

Bu süreçte, yapılan ilk analizlerde direkt buhar enjeksiyon sisteminin ürün çıkışında bulunan 

borunun uzunluğunun karışım karakteristiklerini anlamak için yeterli uzunlukta olmadığı 

görülmüş ve uzatılmıştır. Buhar hacmi ve ürün hacimlerine ayrı ayrı mesh atılmıştır. Buhar 

hacmi için 17 896 061 adet mesh vardır ve bu meshler 8 860 632 adet node’a bağlıdır. Ürün 

hacmi için ise, 7 339 004 adet mesh bulunmaktadır ve bu meshler 1 300 588 adet node’a 

bağlıdır.  

PROCEEDINGS BOOK 126 www.izdas.org



 

Buhar hacmi için çözüm, viskozite ve enerji denklemleri açılarak yapılmıştır. Çözüm zamana 

bağlı değil, steady olarak yapılmıştır. Buhar debileri rekombine süt ve sütlaç için farklı 

olduğundan dolayı, iki ürün için ayrı ayrı buhar analizleri yapılmış ve bu analizlerin başlangıç 

olarak güvenlik katsayısı 1 alınarak yapılması uygun görülmüştür. Daha sonra çıkan sonuçlara 

göre güvenlik katsayısı 1,15 alınarak bir analiz daha gerçekleştirilmiş ve bu analiz sonuçlarına 

göre 1,05 güvenlik katsayısı ile üçüncü bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerin buhar giriş 

parametreleri aşağıdaki gibidir.  (Çengel & Boles, 2008) 

Çizelge 2 Buhar giriş parametreleri 

Ürün 
Güvenlik Katsayısı Buhar Basıncı (bar) Buhar hızı (m/s) 

Rekombine süt 

1 600 000 25 

1,05 600 000 26 

1,15 600 000 30 

Sütlaç 

1 600 000 15 

1,05 600 000 16 

1,15 600 000 17 
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Şekil 9 Sütlaç için 1,05 güvenlik katsayısı ile yapılmış hesaplamanın hız ve basınç kontürleri 

Çizelge 3 Buhar çözüm sonuçları (CDF Post üzerinden alınan sonuçların ortalama değerleridir.) 

Ürün 
Güvenlik katsayısı Buhar çıkış basıncı 

(pascal) 

Buhar çıkış hızı 

(m/s) 

Rekombine süt 

1 75 48 

1,05 80 50 

1,15 270 60 

Sütlaç 

1 78 30 

1,05 85 30 

1,15 411 35 
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Yukarıdaki değerlerin ürün hacmi için yapılacak çözümde kullanılacaktır. 

Ürün çözümü için enerji, viskozite ve multiphase denklemleri kullanılacaktır. multiphase 

denklemi içerisinde volume of fluid modeli seçilip, eulerian faz sayısı 3 olarak seçilerek fazlar 

için aşağıdaki tablodaki bilgiler girilecektir. 

Çizelge 4 Rekombine süt için girilen olan ürün bilgileri (Hlaváč & Božiková, 2011) 

Sıcaklık Viskozite Özgül ısı Isıl iletkenlik Yoğunluk 
Hız 

°C cP kJ/(kg·K) W/(m·K) kg/m³ m/s 

90 0,44253 3,976 0,61375 978,75 1,8 

Çizelge 5 Sütlaç için girilen olan ürün bilgileri(Kadam & Datta, 2015) 

Sıcaklık Viskozite Özgül ısı Isıl iletkenlik Yoğunluk 
Hız 

°C cP kJ/(kg·K) W/(m·K) kg/m³ m/s 

82 214,0 3,7939 0,5925 1,080 0,6 

ANALİZ SONUÇLARI 

Analiz sonuçları Ansys Fluent içerisindeki CFD post modülü ile incelenecek ve raporlanacaktır. 

Buhar için elde edilen sonuçlar ürün için yapılan hesaplamalarda kullanıldığı için bu bölümde 

incelenmemiştir.  

Çizelge 6 Rekombine süt ve Sütlaç için farklı güvenlik katsayılarında ürün çıkış sıcaklıkları 

Ürün 
Güvenlik Katsayısı Ürün çıkış sıcaklığı (°C) 

Rekombine Süt 

1 140,5 

1,15 156,3 

1,05 149,3 

Sütlaç 

1 128 

1,15 150 

1,05 148 

Şekil 10 Rekombine süt sıcaklık kontürleri sırasıyla güvenlik katsayısı 1-1,15-1,05 
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Analizlerin sonucunda, analiz sonuçlarında görüldüğü gibi, güvenlik katsayısı 1 seçildiğinde, 

ürün çıkış sıcaklığı istenilen sterilizasyon sıcaklığının üzerindedir ancak sıcaklığın sterilizasyon 

sıcaklığına çok yakın olduğundan dolayı holder ve holdere giden borulamada olan ısı kayıpları 

nedeni ile holder çıkışında istenilen sıcaklıktan daha düşük olması sterilizasyon şartlarının 

sağlanamaması anlamına gelmektedir. Buhar güvenlik katsayısı 1,15 yapıldığında, ürün çıkış 

sıcaklığı riskli sıcaklık limitinin üzerinde olması nedeni ile ürün içerisindeki protein 

denatürasyonunun artması ve ürün içerisindeki minerallerin ayrılmasının artması nedeni ile 

ürünün direkt buhar enjeksiyon sistemi içerisinde yanma ve yapışmanın artmasına neden 

olacaktır. Bu durum, ürün sıcaklığının gerekenden yüksek sıcaklığa çıkması nedeni ile artan 

buhar tüketiminin yanı sıra, sistem içerisindeki kirlenmenin temizlenmesi için kullanılacak 

buhar ve kimyasal tüketimleri de artacaktır. Sıcaklığın bu kadar yükseltilmesi gerekli değildir. 

Güvenlik katsayısı 1,05 olarak yapılan analizde ise ürün çıkış sıcaklığı riskli sıcaklık limitinin 

üzerindedir. Üç güvenlik katsayısı için de güvenlik katsayıları sıcaklık açısından uygun 

olmamasına rağmen üç güvenlik katsayısı için de karışım profilleri uygundur.  

Şekil 11 Sütlaç sıcaklık kontürleri sırasıyla güvenlik katsayıları 1-1,15-1,105 

Sütlaç için analizlerin sonucunda görüldüğü gibi, güvenlik katsayısı 1 seçildiğinde, ürün ve 

buhar karışımının ortalama çıkış sıcaklığı 128 °C’dir. Ancak görüleceği üzere karışım profili 

düzgün değildir. Karışım profili incelendiğinde, ürünün giriş noktasından aşağı doğru aktığı ve 

boru yüzeyinden akmaya devam ederek borunun tamamını doldurmadan ilerlediği 

görülmektedir. Güvenlik katsayısı 1,15 olduğunda, ürün çıkış sıcaklığı ortalama 150 °C’dir. Bu 

sıcaklık sterilizasyon sıcaklığının üzerinde olmasına rağmen, riskli sıcaklık limitinin üzerinde 

olduğu için sıcaklık olarak uygun değildir. Ürün içerisinde bulunan nişasta nedeni ile sıcaklık 

yükselmesi ürün yapısında yanma yapışma ve karamelizasyonlara neden olacaktır, ürün 

yapısının bozulmasının yanı sıra, ürün kalıntılarının temizlenmesini zorlaştırıp temizleme 

kimyasalları ve buhar tüketiminin artması nedeni ile işletme maliyetlerinin yükselmesine neden 

olmaktadır. Bu analiz için karışım profili daha düzgündür.  Güvenlik katsayısı 1,05 olduğunda 

ise ürün çıkış sıcaklığı ortalama 148 °C’dir. Bu sıcaklık yine riskli sıcaklık limitinin üzerinde 

olduğundan dolayı uygun değildir. Karışım profili ise güvenlik katsayısı 1 olan analize göre 

daha uygundur.  

SONUÇ VE ÖNERILER 

Bu çalışmada incelenen iki farklı ürün olan rekombine süt ve sütlaç için viskozite değerlerinin 

farklılığından dolayı, aynı ürün debileri, ürün basınçları buhar basınçları ve buhar debilerinin 

kullanılamayacağı çalışmanın başında belirtilmiş ve yapılan çözümler ile kanıtlanmıştır. Ancak 

bu çalışmaya başlandığında bilinmeyen ve analizler sonucunda ortaya çıkan olgu, bu derece 

farklı iki ürün için aynı buhar güvenlik katsayılarının kullanılması ürün açısından doğru 
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olmayacağıdır. Eğer aynı güvenlik sayıları ve buhar basınçları kullanılacak ise, sütlaç debisi 

değiştirilmelidir. Ayrıca karışım profilinin düzeltilebilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.  

Analiz sonuçlarından görüleceği üzere, rekombine süt için 1,05 güvenlik katsayısı ürün 

güvenliğinin arttırılması için doğru seçim olduğu halde, sütlaç için 1 güvenlik katsayısı daha 

doğru bir seçim olacaktır. Rekombine süt için 1,05 güvenlik katsayısı ile elde edilen ürün çıkış 

sıcaklığı riskli sıcaklık limitinin üzerindedir. Bu nedenle aslında bu çalışmada analizi 

yapılmayan 1 ile 1,05 arasında dördüncü bir güvenlik katsayısı belirlenip, (elde edilen analiz 

sonuçlarına göre, 1,025 dördüncü güvenlik katsayısı için doğru bir seçenek olabilir.) tekrar 

analizler yapılabilir.  

Sütlaç için güvenlik katsayısının 1 olduğu durumun en doğru çıkmasının nedeni, ilk tasarım 

yapılırken hesaplanan buhar debisinin hesaplanması sırasında direkt buhar enjeksiyon 

sisteminin ürün işleme süreci başlamadan önce su ile devreye alınıp, buhar enjeksiyon 

yüzeyinin ısıtılmış olması ve buradan ürüne geçen ısının ilk tasarımda hesaplanmamış olması 

olabilir. Rekombine süt ve sütlaç arasında debi ve viskozite farkı olması nedeni ile rekombine 

sütün hızı sütlacın hızından yüksek olacaktır. Sütlaç debisinin daha düşük olması normal bir ısı 

değiştiricide, ısı transfer verimini olumsuz yönde etkileyecektir, ancak tasarım yapılırken buhar 

basıncı iki ürün için de aynı seçilmiştir. Buhar debileri ürüne göre hesaplanmış olduğundan ve 

ürünlerin kapasiteleri ve iki ürün için spesifik ısı değerleri çok yakın olduğundan, hesaplanan 

buhar debileri aynı boru hattı içerisindeki hızı çok fazla değiştirmemektedir. Daha büyük 

kapasiteli sistemlerde, sütlaç için yapılacak hesaplamalarda daha yüksek güvenlik katsayıları 

kullanılması gerekebilir.  

Sütlaç için yapılan hesaplamada, ürün çıkışında buhar ve ürünün tam olarak karıştırılamadığı 

görülmektedir. Yüksek viskoziteli ürünlerde direkt buhar enjeksiyon sistemlerinde karışmanın 

sağlanabilmesi için daha yüksek hızda buhar kullanılabilir. Ancak bu buhar hızının sınırlanmış 

olması gerekir. Güvenlik katsaysı 1,15 seçildiğinde buhar hızı arttırılmış olmasına rağmen, 

karışım profili düzelmemiş, aksine daha çok ayrılma meydana gelmiştir. Direkt buhar 

enjeksiyon sistemi içerisinde ürünü baffle plakaları ya da daha yüksek kapasitelerdeki sistemler 

için motorize sıyırıcılar kullanılması ile bu durumun önüne geçilebilir.  

Özet olarak, direkt buhar enjeksiyon sistemi ile ısıl işleme tabii tutulacak ürünler özenle 

seçilmeli ve bu ürünler için gerekli tasarım şartları dikkatlice belirlenmelidir. Bu şartlar 

sağlandığında, direkt buhar enjeksiyon sistemleri diğer ısıtma sistemlerine göre çok daha 

avantajlı olabilmektedir. Ancak tüm avantajlarına rağmen, sistem tasarımının yapılmasının 

zorluğu nedeni ile kullanımı sınırlı olabilecektir. Özellikle yüksek viskoziteli ve tanecikli 

ürünlerde akışın doğal olarak gerçekleşmesi zor olduğundan yönlendirme plakalarının 

kullanılması gerekebilir. Sistem için temiz buhar kullanılması gerekliliği, ürün içerisinde 

enjekte edilen buharın kondense dönüşmesi nedeni ile ürünün katı madde oranı değişecektir. 

Bu değişiklik ürün direkt buhar enjeksiyon sisteminden çıktıktan sonra vakum soğutma 

kullanılması gerekliliğini getirebilmektedir. Bütün bu dezavantajlara rağmen, karışım ile 

hazırlanan (rekombine) ürünlerde, karışımın daha yüksek konsantrasyonda hazırlanması, 

vakum soğutma gerekliliğini ortadan kaldırabilecektir. Direkt buhar enjeksiyon sistemlerinin 

avantajlarının kullanılabilmesi, iyi bir ön araştırma ve doğru bir tasarım ile mümkün olacaktır. 
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ABSTRACT 

The divergence between decisions based on heuristics and those based on the Theory of 

Probability is reported in the literature on the understanding of probabilities. There are also 

evidences that the spontaneous cognitive development of individuals does not promote an 

improvement in the ability to interpret probabilities and that only specific treatment can 

contribute to the elimination of misunderstandings and misconceptions associated with the 

concepts of probabilities. It is, therefore, preponderant to give students the opportunity to 

perform tasks that foster their conceptual understanding, abstract reasoning and probabilistic 

intuition, and allow them to become aware of the reasons for their mistakes and misconceptions. 

Conditional probability was considered to be one of the fundamental ideas that drove the 

development of probability theory throughout history, and one of the important components in 

statistical literacy. Knowledge of the concepts of probabilities is, therefore, important for 

everyone, but critical for professionals whose practice is based on decision making in the 

context of risk and uncertainty. 

In health sciences and other contexts, there is evidence of difficulties in applying and 

interpreting the concept of conditional probability and of various errors, misconceptions and 

psychological biases related to this concept. 

In the context of the understanding of medical diagnostic tests results, an important mistake is 

manifested associated with conditioned probabilities, which is the transposed conditional 

fallacy. 

For a group of portuguese polytechnic higher education students attending a degree in health 

sciences, we adopted a pedagogical practice, based on media news related to COVID-19 

diagnostic tests, that intended to promote the elimination of misunderstandings associated with 

the concept of conditional probability. In this work we focus on the potential of the task to 

reinforce the understanding of the concept of conditional probability and the elimination of the 

transposed conditional fallacy. 

Keywords: COVID-19, probability, medical diagnostic tests, pedagogical practice, fallacy of 

transposed conditional. 

 

INTRODUTION 

There is evidence in the literature of the difficulty of studying probabilities and of the 

divergence between decisions based on heuristics and those based on the Theory of Probability, 
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which makes it necessary to pay special attention to the tasks performed in the learning process 

of probabilities, ensuring that they contribute to the improvement of probabilistic reasoning and 

the elimination of misunderstandings associated with the concepts of probability (Diaz and 

Batanero, 2009). The growing complexity of society has emphasized the need to understand the 

diversity of random phenomena that appear on a daily basis in all aspects of citizens' lives, 

making it crucial for everyone to have adequate probabilistic literacy. 

In health sciences and other contexts, knowledge of probability concepts and the ability to 

perform calculations with probabilities are subjacent, but there is evidence of the difficulties in 

understanding and applying the concept of conditional probability and of diverse errors and 

misunderstandings. In the context of the understanding of medical diagnostic tests results arises 

an important mistake associated with conditioned probabilities, which is called the fallacy of 

transposed conditional. 

In line with the perspective that students should play the central role in the construction of their 

learning and that the adoption of strategies based on problematization related to daily life and/or 

their future profession promotes significant learning, in the sense of the theory of Ausubel 

(1976), we use, in our classes, activities aimed at strengthening the probabilistic literacy of 

students, in particular by exploring the mistakes associated with conditional probability.  

In this work we focus a task, based on media news related to the COVID-19 diagnostic tests, 

that provided the reinforcement of the understanding of conditional probability concept. 

 

RANDOM PHENOMENA AND PROBABILISTIC LITERACY 

Faced with random phenomena that could not be mastered, human beings have always wanted 

to predict and avoid the risks associated with these phenomena, looking for patterns and 

intending to quantify the degree of uncertainty. 

Since its origins, the study of probabilities has been closely linked to common human activities, 

arising in connection with trivial events in everyday life, in games of chance or in actuarial 

questions. The growing complexity of society has emphasized the need to understand the 

diversity of random phenomena that appear on a daily basis in all aspects of citizens' lives, 

making it crucial for everyone to have adequate probabilistic literacy. 

Defining a set of goals for basic training in Statistics, Gal and Garfield (1997) argue that, 

following the study of Statistics, individuals must be prepared to understand and deal with the 

uncertainty and variability of the surrounding world and be able to produce, interpret and 

communicate data on problems they face in their professional life. Gal (2005), in a slightly 

different view, considers essential the ability to interpret and critically evaluate probabilistic 

information and random phenomena, with particular focus on the context in which such 

information arises, and the understanding of the language of the basic concepts of probabilities. 

For higher education students, whose professional activity is strongly based on decision-making 

in situations of uncertainty, the reinforcement of the probabilistic culture is therefore mandatory 

(Díaz and Batanero, 2009), and it must be ensured that the study of the Theory of Probability 

allows them as well to face problems that stimulate probabilistic reasoning and the intuition. 

 

THE FALLACY OF TRANSPOSED CONDITIONAL IN HEALTH SCIENCES 

Due to its central role in Probability Theory, it is necessary to pay special attention to the study 

of the concept of conditional probability, ensuring that teaching-learning activities promote a 

full understanding of this concept. The need for a detailed and contextualized study of this 
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concept gains even more emphasis due to the counter-intuitive characteristic of many of the 

situations it is associated with (Batanero, et al., 2012). The concept of conditional probability 

is identified as causing mistakes in decision making in situations of uncertainty, with 

manifestations in different contexts, such as medical diagnoses, criminal investigation, 

television contests and gambling. (see, e.g., Eddy, 1982, Sangero and Halpert, 2007), which 

triggered extensive investigation into the difficulty of understanding the concept of conditional 

probability and the frequent misunderstandings associated with it (see, e.g., Díaz and Batanero, 

2008; Koehler, 1996). 

One of the misconceptions that often arises when dealing with problems associated with 

conditional probabilities is the fallacy of transposed conditional (Falk, 1986), which consists of 

the confusion between the conditioned probability and its inverse, by misidentifying the 

conditioning and conditioned events, this is, people confuse P(A/B) with P(B/A). This mistake 

is reflected in the inadequate reduction of the sample space. 

In the health sciences, conditional probabilities arise in several situations, one of which involves 

decision making based on the results of medical diagnostic tests.  

Evidences of the high frequency of the manifestation of the fallacy of transposed conditional, 

in the most diverse contexts (eg Bar-Hillel, 1980; Kahneman and Tversky, 1972), have also 

been present in the health sciences. In this context, it is inevitable to refer to the research carried 

out by Eddy (1982), as it is a clear and objective description of the circumstances in which the 

fallacy of transposed conditional occurs, as it has been a source of inspiration for so many other 

studies on the same theme, and a warning that the manifestation of this misconception is 

transversal to patients and medical specialists. 

Assuming that a patient's health is unknown at the outset, the use of diagnostic testing aims to 

reduce the uncertainty associated with the diagnosis, allowing the transition from a priori 

probability, associated with the prevalence of the suspected disease, to a posteriori probability 

associated with the possible presence of the disease. The relevance and effectiveness of a 

diagnostic test depends on its sensitivity and specificity, characteristics that configure 

conditional probabilities that represent, respectively, the test's ability to detect the disease when 

it is present, and the test's ability to reject the presence of disease when it is not present. 

Let A denote “Disease is present” and B denote “ Test says the disease is present”. The fallacy 

of transposed conditional manifests itself, for instance, in the confusion between the Test 

Positive Predictive Value, P(A/B), and the sensitivity of the test, P(B/A). 

 

METHOD AND DISCUSSION 

Due to the frequency with which the fallacy of transposed conditional arises, and the 

seriousness of its consequences when it manifests itself in the context of medical diagnostic 

tests, we consider it relevant to propose to our students of Health Sciences a task aimed at 

understanding the probabilistic concepts of sensitivity and specificity of diagnostic tests. In this 

circumstance, and once the matter is on the agenda, we turn to an online news story (DOUBLE 

TROUBLE: Why some Covid-19 patients might have positive tests twice, available at 

qz.com/1837798/why-some- covid-19-patients-might-have-tested-positive-twice/), which 

addresses the occurrence of false negatives in COVID-19 diagnostic test results and the 

emergence, in Wuhan, of patients with positive tests after negative result. 

This task was proposed after studying the concept of conditional probability and aimed at 

reinforcing students' critical thinking, intuition and probabilistic reasoning, using a context 

relevant to students. In the task, the analysis of the content of the news was requested, focusing 
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on the different possible reasons for the appearance of patients with tests with positive results, 

after negative results, depending on the characteristics of the diagnostic tests that were 

provided. 

Students could use all the documentation they considered necessary, but there was no 

clarification of doubts during the task. 

Data collection for this study was carried out through the analysis and classification of students' 

written responses, and was complemented with oral discussion of the task's resolutions. In the 

analysis of the answers, we considered of interest the identification of the strategies the students 

used, the relevance, adequacy and rigor of the presented resolution and the manifestation of 

mistakes associated with conditional probabilities. 

With regard to the analysis of aspects related to the application and understanding of the concept 

of conditional probability, when associated with the characteristics of medical diagnostic tests, 

the results of this study reveal the inexistence of any completely correct answer, involving a 

complete and objective analysis of the facts referred to in the news. Absolute frequencies 

organized in contingency tables were widely adopted as an alternative to the use of 

percentages/relative frequencies. Most of the students who built the contingency table were not 

able to remove any relevant information from the table. Only one group was able to correctly 

determine the false negative rate from values taken from the table. More than half of the students 

manifested the fallacy of transposed conditional. Some students were unable to understand the 

meaning of the concepts of sensitivity and specificity of the test. Most students did not present 

any contextualization of the calculations performed. 

 

CONCLUSION 

Researches on learning and applying the concept of conditional probability, in different 

contexts, has shown that understanding this concept involves great difficulty, causing several 

mistakes. In the context of health, more precisely related to the results of medical diagnostic 

tests, stands out the misunderstanding that consists of the confusion between the conditioned 

event and the conditioning event, called the fallacy of transposed conditional. 

Probabilistic literacy is crucial for all citizens, but crucial in professionals whose practice is 

strongly based on decision making in the context of risk and uncertainty. So, it is imperative to 

ensure that the study of conditional probability in higher education is associated with the 

students' field of study, and that the activities developed in the teaching-learning process allow 

them to struggle with problems that stimulate their probabilistic reasoning and intuition. Aiming 

at this objective, we proposed a task based on the analysis of the content of news related to 

COVID-19, focusing on its relationship with the probabilistic concepts associated with medical 

diagnostic tests. 

From the analysis and evaluation of the students' answers, it was concluded that the students 

had great difficulty in performing the task because it was an open problem and made several 

mistakes in the application and interpretation of the concept of conditional probability, which 

includes the fallacy of transposed conditional. 
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ÖZET 

İyonosfer, yaklaşık 50 km'den başlayıp 1000 km'ye kadar uzanan Dünya'nın üst atmosfer 

tabakasıdır. Bu tabaka, özellikle Güneş radyasyonunun atomları ve molekülleri iyonizasyonu 

sonucu oluşan serbest elektronları, iyonize olmuş atom ve molekülleri içeren bir plazma 

katmanıdır. İyonosferin en önemli özelliği, radyo dalgalarını yansıtarak iletişim için 

kullanılmasıdır. İyonosferik davranışı belirleyen en önemli parametre toplam elektron içeriğidir 

(TEC). 

Toplam elektron içeriği yerel zaman, enlem, mevsim, güneş aktivitesi ve özellikle de 

jeomanyetik fırtına gibi faktörlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Güneş fırtınalarının 

Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşimi sonucu meydana gelen jeomanyetik fırtınalar sırasında 

toplam elektron içeriğinde büyük artışlar meydana gelir. Bu artış iletişim ve navigasyon 

sistemlerinde kullanılan radyo sinyallerinin fazında ve genliğinde büyük dalgalanmalara sebep 

olmaktadır. Bu dalgalanmalar, GPS sinyallerinde gecikmeye neden olarak navigasyon ve 

konumlandırma sistemlerinin doğruluğunu önemli ölçüde azaltır. GPS teknolojisinin yüksek 

çözünürlüklü uygulamalarında, iyonosfer kaynaklı hataları minimum seviyeye indirmek için 

jeomanyetik aktif dönemler boyunca iyonosferdeki toplam elektron içeriğinin nasıl değiştiğinin 

incelenmesi ve toplam elektron içeriğini karakterize eden bölgesel ve küresel jeomanyetik 

parametrelerin araştırılması çok önemlidir. 

Bu çalışmada, 2017 Eylül jeomanyetik fırtınaları boyunca Mersin üzerinde meydana 

gelebilecek olası iyonosferik dalgalanmalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için 2017 Eylül 

ayı boyunca Mersin’de bulunan GPS alıcı istasyonundan (MERS) hesaplanan toplam elektron 

içeriği verileri kullanılmıştır. Gezegenler arası manyetik alan (IMF), düzensiz fırtına zamanı 

(Dst) indisi ve İznik manyetometre istasyonundan (IZN) alınan jeomanyetik alan verileri 

jeomanyetik aktivite göstergesi olarak kullanılmıştır. Analizlerde GPS alıcısından hesaplanmış 

TEC verilerinin, bu verilerden elde edilmiş saatlik medyan değerlerinin, jeomanyetik aktivite 

indislerinin ve jeomanyetik alan verilerinin günlük değişimleri karşılaştırılmıştır. 2017 Eylül 

ayı boyunca Mersin üzerindeki iyonosferik düzensizlikleri belirlemek için TEC değişim oranı 

(ROT) ve TEC değişim indeksi (ROTI) değerleri hesaplanmıştır. Bu indeksler, iyonosferik 

kararsızlıkların iyi bir göstergesidir ve iyonosferik düzensizliklerin davranışını net bir şekilde 

tanımlamaktadır. 2017 Eylül ayı boyunca ROTI değerlerinin, jeomanyetik aktivite indislerinin 

ve jeomanyetik alan verilerinin günlük değişimleri karşılaştırılmıştır. 

2017 Eylül ayı boyunca jeomanyetik indislerin, jeomanyetik alan değerlerinin, TEC ve ROTI 

değerlerinin günlük değişimleri arasında güçlü bir korelasyon tespit edilmiştir. 2017 Eylül ayı 
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boyunca meydana gelen iki jeomanyetik fırtına sırasında saatlik TEC değerlerinin, saatlik 

medyan değerlerinden önemli derece saptığı gözlemlenmiştir. 7-8 Eylül 2017 jeomanyetik 

fırtınası sırasında TEC değerlerinin medyan değerlerinden sapması 22 TECU, 27-29 Eylül 2017 

jeomanyetik fırtına sırasında ise TEC değerlerinin medyan değerlerinden sapması 17 TECU 

dur. Ayrıca bu iki jeomanyetik fırtına sırasında ROTIortalama değerlerinde sırasıyla 0,8 

TECU/dakika ve 0,5 TECU/dakika en büyük artışlar meydana gelmiştir. Bu sonuçlar 2017 

Eylül ayı boyunca meydana gelen jeomanyetik fırtınaların Mersin üzerinde güçlü iyonosferik 

dalgalanmalar meydana getirdiğini açık bir şekilde göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İyonosfer, Toplam Elektron İçeriği, GPS, Jeomanyetik Fırtınalar, 

Jeomanyetik indisler 

 

ABSTRACT 

The ionosphere is the upper atmosphere layer of the Earth that extends from about 50 km to 

1000 km. This is a plasma layer that contains free electrons, ionized atoms and molecules, 

which are formed as a result of ionization of atoms and molecules due to solar radiation. The 

most important feature of the ionosphere is that it is used for communication by reflecting radio 

waves. The most important parameter that determines the ionospheric behavior is the total 

electron content (TEC). 

The total electron content varies depending on factors such as local time, latitude, season, solar 

activity, and especially geomagnetic storm. During geomagnetic storms that occur as a result 

of the interaction of solar storms with the Earth's magnetic field, large increases occur in the 

total electron content. This increase causes large fluctuations in the phase and amplitude of the 

radio signals used in communication and navigation systems. These fluctuations cause delay in 

GPS signals, significantly reducing the accuracy of navigation and positioning systems. In high 

resolution applications of GPS technology, it is very important to examine how the total 

electron content in the ionosphere changes during geomagnetic active periods and to investigate 

regional and global geomagnetic parameters characterizing the total electron content in order 

to minimize ionospheric errors. 

In this study, it has been tried to determine possible ionospheric fluctuations that may occur on 

Mersin during the 2017 September geomnetic storms. For this, the total electron content data 

calculated during September 2017 from the GPS receiver station (MERS) in Mersin was used. 

Interplanetary magnetic field (IMF), Disturbance storm time (Dst) indices and geomagnetic 

field data from Iznik magnetometer station (IZN) were used as indicators of geomagnetic 

activity. In the analyzes, daily changes of TEC data calculated from GPS receiver, hourly 

median values obtained from these data, daily changes of geomagnetic activity indices and 

geomagnetic field data were compared. TEC rate of change (ROT) and TEC index of change 

(ROTI) values were calculated to determine ionospheric irregularities on Mersin during 

September 2017. These indices are good indicators of ionospheric instabilities and clearly 

describe the behavior of ionospheric irregularities. During September 2017, the daily changes 

of ROTI values, the daily changes of geomagnetic activity indices and the daily changes of 

geomagnetic field data were compared. 

During September 2017, a strong correlation was found between the daily changes of 

geomagnetic indices, geomagnetic field values and the daily changes of TEC and ROTImean. 

During the two geomagnetic storms that occurred during September 2017, it was observed that 

hourly TEC values significantly deviated from hourly median values. The deviation of the TEC 

values from the median values during the 7-8 September 2017 geomagnetic storm is 22 TECU, 

and the deviation of the TEC values from the median values during the 27-29 September 2017 
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geomagnetic storm is 17 TECU. In addition, during these two geomagnetic storms, the largest 

increases in ROTImean values were respectively 0,8 TECU / min and 0,5 TECU/min. These 

results clearly show that the geomagnetic storms that occurred during September 2017 caused 

strong ionospheric fluctuations over Mersin. 

Keywords: Ionosphere, Total Electron Content, GPS, Geomagnetic Storms, Geomagnetic 

Indices 

 

GİRİŞ 

Güneş sürekli olarak gezegenlerarası ortama manyetize olmuş plazma yaymaktadır. Güneş 

yüzeyinde meydana gelen güneş parlamaları ve koronal kütle atımları bu plazma yayılımının 

temel sebepleridir. Güneş parlamaları, genellikle Güneş yüzeyindeki güçlü manyetik alanlara 

sahip aktif bölgelerde meydana gelir. Bu parlamalar, tüm dalga boylarında yoğun radyasyon 

dâhil, yüksek enerjili proton ve elektronları serbest bırakan büyük elektromanyetik radyasyon 

patlamalarıdır. Güneş parlamaları sonucu oluşan bu enerji, koronal kütle atımı biçiminde 

gezegenlerarası ortama yayılmaktadır. Koronal kütle atımları, güçlü güneş parlamaları sırasında 

Güneş’ten yayılan ve Güneş'in manyetik alan çizgilerine tuzaklanmış dev güneş plazma 

bulutlarıdır [1-5]. 

Güneş fırtınalarının taşıdığı yüksek enerjili parçacıklar Dünya’nın manyetosferi ile etkileşime 

girdiği zaman Dünya’nın manyetik alanında küresel olarak ani ve büyük değişimlere sebep olur. 

Dünya’nın jeomanyetik alan bileşenlerinde meydana gelen bu değişim jeomanyetik fırtınalar 

olarak adlandırılır ve etkisi birkaç saat ile birkaç gün arasında sürebilir [6-9]. Jeomanyetik 

fırtınalar boyunca Dünya’nın jeomanyetik alanında meydana gelen ani ve büyük değişimler 

yeryüzünden yaklaşık 50 km ile 1000 km arasında yükseklikte yer alan iyonosfer tabakası 

üzerinde önemli değişimlere neden olmaktadır. İyonosfer tabakası, özellikle Güneş 

radyasyonunun atomları ve molekülleri iyonizasyonu sonucu oluşan serbest elektronları, 

iyonize olmuş atom ve molekülleri içeren bir plazma katmanıdır. İyonosfer radyo dalga 

yayılımı açısından oldukça önemli bir atmosfer katmanıdır. Bu tabaka sivil ve askeri kısa dalga 

uygulamalarında radyo dalgalarını yansıtarak uzak bölgeler ile haberleşmenin yapılabilmesini 

sağlamaktadır. [10, 11]. İyonosferin özelliklerini belirleyen en önemli parametre toplam 

elektron içeriğidir. TEC, yerel saate, enleme, boylama, mevsime, güneş döngüsüne ve özellikle 

jeomanyetik aktiviteye bağlı olarak değişmektedir [12-15]. 

Güneş rüzgârlarının taşıdığı enerjinin jeomanyetik fırtınalar sırasında manyetosferden 

iyonosfere geçişi iyonosfer tabakasındaki toplam elektron içeriğinde büyük artışlara neden 

olmaktadır. Elektron içeriğinde meydana gelen bu artış iyonosfer boyunca ilerleyen 

elektromanyetik dalgalarda gecikmeye ve sapmaya sebep olmaktadır. Elektromanyetik 

dalgalarda meydana gelen bu gecikme ve sapma ise yüksek çözünürlükte ve en hassas şekilde 

konumlandırmanın yapılması gereken GPS teknolojisi için çok büyük bir problem 

yaratmaktadır [16-18]. Bu sistemlerin ölçümlerinde meydana gelebilecek en küçük konumlama 

hatası zaman kaybına, çok büyük ekonomik zararlara ve hatta ölümlere sebep olabilir. Bundan 

dolayı, GPS teknolojisinin yüksek çözünürlüklü uygulamalarında jeomanyetik fırtınalar 

sırasında iyonosfer kaynaklı hataları minimum seviyeye indirmek için hem jeomanyetik sakin 

hem de jeomanyetik aktif dönemler boyunca iyonosferdeki toplam elektron içeriğinin nasıl 

değiştiğinin incelenmesi ve toplam elektron içeriğini karakterize eden bölgesel ve küresel 

jeomanyetik parametrelerin belirlenmesi çok önemlidir [19, 20]. Ülkemizin sürekli gelişen 

teknolojik ve ekonomik durumuna bağlı olarak GPS sistemlerine bağımlılığın artışı göz önüne 

alındığında bu konu hakkında yapılacak bölgesel araştırmalardan elde edilecek bilgilerin 

ülkemizde mühendislik, haberleşme, manyetosfer ve iyonosfer fiziği alanlarında yapılan 

çalışmalara çok önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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YÖNTEM 

Bu çalışmada, 2017 Eylül jeomanyetik fırtınaları boyunca Mersin üzerinde meydana 

gelebilecek olası iyonosferik dalgalanmalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için 2017 Eylül 

ayı boyunca Mersin’de bulunan GPS alıcı istasyonundan (MERS) hesaplanan toplam elektron 

içeriği (TEC) verileri kullanılmıştır. Ayrıca gezegenler arası manyetik alanın Z bileşeni (IMF 

Bz), düzensiz fırtına zamanı (Dst) indisi ve İznik manyetometre istasyonundan (IZN) alınan 

jeomanyetik alan verileri jeomanyetik aktivite göstergesi olarak kullanılmıştır. 

Toplam elektron içeriği gözlem noktasından uyduya 1 m2'lik bir sütundaki toplam elektron 

içeriğinin bir ölçüsüdür. 1 TEC birimi TECU = 1016 elektron/m² dir ve Dünya'nın 

iyonosferindeki TEC değerleri birkaç ile birkaç yüz TECU arasında değişebilmektedir [2, 4, 

10]. TEC verilerini hesaplama yaklaşımımız GPS taşıyıcı sinyallerin çok adımlı işlenmesine 

dayanmaktadır. GPS alıcıları, her 30 saniyede iki farklı frekansta (f1 ve f2) L1 ve L2 taşıyıcı 

sinyal verilerini sağlamaktadır. Bu yaklaşımla 2017 Eylül ayı boyunca TEC verileri, denklem 

1’de verilen ifade kullanılarak GPS uyduları tarafından sağlanan L1 ve L2 sinyallerinin faz 

ilerlemesi veya grup gecikmesinden hesaplanmıştır. 

 

TEC =
(f1f2)2

40,3(f1
2 − f2

2)
(L1λ1 − L2λ2)                                                                 (1) 

 

burada f1 = 1575,42 MHz ve f2 = 1227,60 MHz değerindeki GPS sinyallerinin taşıyıcı 

frekanslarıdır; L1 ve L2, f1 ve f2'deki radyo sinyallerinin faz ölçümleridir; λ1 ve λ2, f1 ve f2 için 

dalgaboyudur [21, 22]. Eylül ayı boyunca TEC verilerindeki dalgalanmaları incelemek için 

TEC verilerinden medyan TEC değerleri hesaplanmış ve bu veriler ile gezegenlerarası 

manyetik alanın Z bileşeninin (IMF Bz), düzensiz fırtına zamanı (Dst) indisleri ve İznik 

manyetometre istasyonundan (IZN) alınan jeomanyetik alan verilerinin türevinin zamana göre 

değişimleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca jeomanyetik fırtınalardan kaynaklanabilecek 

olası iyonosferik dalgalanmaları tespit edebilmek için TEC değişim oranı (ROT) ve TEC 

Endeksi Oranı (ROTI) değerleri hesaplanmıştır. Bu ifadeler iyonosferik plazma 

düzensizliklerini tanımlamak için kullanılmaktadır ve iyonosferik kararsızlıkların 

davranışlarını incelemek için kullanılan çok iyi göstergelerdir. ROT, denklem 2 ile verilen ifade 

kullanılarak hesaplanmıştır [23-25].  

 

ROT(tk
i ) =  

TECk
i − TECk−1

i

tk
i − tk−1

i
                                                                              (2) 

 

burada i ölçüm yapabilen uydu numarasıdır ve k seçilen dönemin zaman aralığıdır. Bu 

çalışmada zaman aralığı 0,5 dakika olarak seçilmiştir. ROTI, 5 dakika boyunca ROT'un standart 

sapmasından hesaplanır. ROTI, denklem 3 ile verilen ifade kullanılarak hesaplanmıştır [26, 27]. 

 

ROTI =  √< ROT2 > − < ROT >2                                                                (3)  

 

burada <ROT>, seçilen zaman aralığı boyunca ortalama ROT'u temsil etmektedir. ROTI 

değerlerini kullanarak ortalama ROTI (ROTIortalama) değerleri hesaplanmıştır Bu indeks, mevcut 
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tüm uydular için 30 dakikalık bir süre boyunca seçilen bölge üzerindeki iyonosferik dalgalanma 

seviyesini göstermektedir. ROTIortalama denklem 4 ile verilen ifade kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

ROTIortalama(0.5saat) =  
1

N
∑ ∑

ROTI (n, 0.5saat, i)

k

k

i=1

N

n=1

                                            (3)  

 

burada N, ölçüm yapabilen uydu sayısı; n, toplam uydu sayısı; i, yarım saat içindeki her 5 

dakikalık dönem ve k, seçilen bir uydu için yarım saat içindeki mevcut ROTI sayısıdır. 

ROTIortalama değerleri üç gruba ayrılır: ROTIortalama ≤ 0,4 ise iyonosferik dalgalanma yoktur, 0,4 

<ROTIortalama ≤ 0,8 ise iyonosferik dalgalanma orta şiddettedir, ROTIortalama> 0,8 ise iyonosferik 

dalgalanma şiddetlidir [28-30]. 2017 Eylül ayı boyunca elde edilen ROTIortalama değerlerinin 

zamana göre değişimleri ile gezegenlerarası manyetik alanın Z bileşeninin (IMF Bz), düzensiz 

fırtına zamanı (Dst) indisinin ve İznik manyetometre istasyonundan (IZN) alınan jeomanyetik 

alan verilerinin türevinin zamana göre değişimleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

 

BULGULAR 

Şekil 1(a) ve Şekil 1(b), sırasıyla 2017 Eylül boyunca IMF Bz ve Dst değerlerinin zamana göre 

değişimlerini göstermektedir. Şekillerden görüldüğü gibi, Eylül ayı boyunca şiddetleri farklı iki 

jeomanyetik fırtına meydana gelmiştir. İlk jeomanyetik fırtına 7 Eylül’de başlayıp 11 Eylül’e 

kadar devam etmiştir. Bu dönem boyunca IMF Bz yaklaşık -25 nT’lık minimum değerine, Dst 

ise yaklaşık -130 nT’lık minimum değerine kadar azalmıştır. İkinci jeomanyetik fırtına ise 27 

Eylül’de başlayıp 29 Eylül’e kadar devam etmiştir. Bu süre boyunca ise IMF Bz yaklaşık -10 

nT’lık minimum değerine, Dst ise yaklaşık -60 nT’lık minimum değerine kadar azalmıştır. 

Şekil 1(c-d)’de, sırasıyla 2017 Eylül boyunca İznik manyetometre istasyonundan (IZN) alınan 

jeomanyetik alanın X, Y ve Z bileşenin türevinin zamanla değişimleri verilmiştir. Manyetik 

alan bileşenlerinin zamana göre türevleri jeomanyetik sakin ve jeomanyetik aktif dönemler 

boyunca Türkiye üzerindeki jeomanyetik alanın X, Y ve Z bileşenlerinde meydana gelen 

değişimin seviyesinin bir göstergesidir. Şekillerden, hem 7-11 Eylül günleri boyunca meydana 

gelen ilk jeomanyetik fırtına sırasında hem de 27-29 Eylül günleri boyunca meydana gelen 

ikinci jeomanyetik fırtına sırasında Türkiye üzerindeki jeomanyetik alanın üç bileşeninde 

meydana gelen düzensizlikler net bir şekilde görülmektedir. İlk jeomanyetik fırtına sırasında üç 

bileşen için tespit edilen düzensizliklerin seviyesi, jeomanyetik fırtınaların şiddetine bağlı 

olarak ikinci jeomanyetik fırtına sırasında meydana gelen düzensizliklerin seviyesinden daha 

büyüktür.  
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Şekil 1. 2017 Eylül boyunca (a) IMF Bz, (b) Dst, (c) jeomanyetik alan X’in türevinin (d) 

jeomanyetik alan Y’nin türevinin (e) jeomanyetik alan Z‘nin türevinin (f) TECU’nun zamana 

göre değişimi. 
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Şekil 2. 2017 Eylül ayı boyunca (a) IMF Bz, (b) Dst, (c) jeomanyetik alan X’in türevinin (d) 

jeomanyetik alan Y’nin türevinin (e) jeomanyetik alan Z‘nin türevinin (f) ROTIortalama’nın 

zamana göre değişimi. 
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Şekil 1 (f), 2017 Eylül boyunca MERS GPS istasyonundan hesaplanan TECU ve TECUmedyan 

değerlerinin zamana göre değişimini göstermektedir. Eylül ayı boyunca TECU değerlerinde 

gözlemlenen dalgalanmalar ile gezegenlerarası manyetik alanın Z bileşeninin (IMF Bz), 

düzensiz fırtına zamanı (Dst) indisinin ve İznik manyetometre istasyonundan (IZN) alınan 

jeomanyetik alan verilerinin türevlerinde gözlemlenen dalgalanmalar arasında güçlü bir 

korelâsyonun olduğu net bir şekilde görülmektedir. TECU değerlerinin TECUmedyan 

değerlerinden en büyük sapmaları jeomanyetik fırtınaların meydana geldiği 7-11 Eylül ve 27-

29 Eylül tarihleri arasında meydana gelmiştir. İlk jeomanyetik fırtınanın meydana geldiği 7-11 

Eylül tarihleri arasında TECU değerlerinin TECUmedyan medyan değerlerinden en büyük 

sapması yaklaşık 22 TECU iken, ikinci jeomanyetik fırtınanın meydana geldiği 27-29 Eylül 

tarihleri arasında TECU değerlerinin TECUmedyan medyan değerlerinden en büyük sapması 

yaklaşık 17 TECU dur. İki jeomanyetik fırtına sırasında meydana gelen sapmaların 

büyüklükleri arasında gözlemlenen bu farklılık fırtınaların şiddetleri ile ilişkilidir. Jeomanyetik 

sakin günler boyunca TECU değerleri, TECUmedyan medyan değerleri ile yaklaşık olarak aynı 

değerlere sahip bir değişim göstermektedir. 

Şekil 2 (f), 2017 Eylül ayı boyunca MERS GPS istasyon verilerinden hesaplanan ROTIortalama 

değerlerinin zamana göre değişimini göstermektedir. ROTIortalama, jeomanyetik sakin günler 

boyunca iyonosferik dalgalanmaların olmadığını gösteren 0,4 TECU/dakika altında değerlere 

sahiptir. İlk jeomanyetik fırtınanın meydana geldiği 7-11 Eylül tarihleri arasında ROTIortalama 

0,8 TECU/dakika’lık maksimum değerine kadar yükselmiştir. Bu, 7-11 Eylül arasında meydana 

gelen jeomayetik fırtınanın Mersin üzerindeki iyonosferde şiddetli dalgalanmalar meydana 

getirdiğini göstermektedir. İkinci jeomanyetik fırtınanın meydana geldiği 27-29 Eylül tarihleri 

arasında ROTIortalama 0,5 TECU/dakika’lık maksimum değerine kadar yükselmiştir. Bu dönem 

boyunca meydana gelen jeomayetik fırtınanın Mersin üzerindeki iyonosferde orta şiddetli 

dalgalanmalar meydana getirdiğini göstermektedir. İki dönem boyunca ROTIortalama 

değerlerinde tespit edilen farklılık bu dönemler boyunca meydana gelen jeomanyetik 

fırtınaların şiddetleri ile doğrudan ilişkilidir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, 2017 Eylül jeomanyetik fırtınaları boyunca Mersin üzerinde meydana 

gelebilecek olası iyonosferik dalgalanmalar ve toplam elektron içeriğinin (TEC) değişimini 

karakterize eden bölgesel ve küresel jeomanyetik parametreler arasındaki ilişki tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen temel sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

 2017 Eylül ayı boyunca meydana gelen jeomanyetik fırtınalar orta enlem bölgesinde 

bulunan Türkiye üzerindeki jeomanyetik alanın üç bileşeninde de önemli düzensizliklerin 

meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu düzensizliklerin şiddeti jeomanyetik aktivitenin 

seviyesine bağlı olarak değişmektedir. Jeomanyetik sakin günlerde jeomanyetik alanın tüm 

bileşenlerinin türevleri 0 civarında değerler almaktadır. 

 Eylül ayı boyunca TECU değerlerinde tespit edilen dalgalanmalar ile jeomanyetik 

aktivite göstergesi olarak kullanılan indislerin değişimleri arasında güçlü bir korelasyon 

bulunmaktadır. TECU değerlerinin TECUmedyan değerlerinden en büyük sapmaları 22 TECU ve 

17 TECU olarak 7-11 Eylül ve 27-29 Eylül tarihleri arasında meydana gelen jeomanyetik 

fırtınalar sırasında gözlemlenmiştir. Jeomanyetik fırtınaların şiddeti Mersin üzerindeki TECU 

değerlerinde meydana gelen sapmaları belirleyen temel parametredir. Jeomanyetik sakin günler 

boyunca TECU değerleri, TECUmedyan medyan değerleri ile yaklaşık olarak aynı değerlere sahip 

bir değişim göstermektedir. 
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 ROTIortalama, jeomanyetik sakin günler boyunca iyonosferik dalgalanmaların olmadığını 

gösteren 0,4 TECU/dakika altında değerlere sahiptir. İlk jeomanyetik fırtınanın meydana 

geldiği 7-11 Eylül tarihleri arasında ROTIortalama 0,8 TECU/dakika’lık maksimum değerine 

kadar yükselmiştir. Bu, 7-11 Eylül arasında meydana gelen jeomayetik fırtınanın Mersin 

üzerindeki iyonosferde şiddetli dalgalanmalar meydana getirdiğini göstermektedir. İkinci 

jeomanyetik fırtınanın meydana geldiği 27-29 Eylül tarihleri arasında ROTIortalama 0,5 

TECU/dakika’lık maksimum değerine kadar yükselmiştir. Bu dönem boyunca meydana gelen 

jeomayetik fırtınanın Mersin üzerindeki iyonosferde orta şiddetli dalgalanmalar meydana 

getirdiğini göstermektedir. İki dönem boyunca ROTIortalama değerlerinde tespit edilen farklılık 

bu dönemler boyunca meydana gelen jeomanyetik fırtınaların şiddetleri ile doğrudan ilişkilidir. 
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ÖZET  

Üretim yöntemlerinin başında gelen talaşlı imalatta, kesici takımların önemi büyüktür. Talaşlı 

imalat yapan firmalarda, takımlar her yıl büyük gider kalemlerinden sayılır. Bu yüzden her 

takımın ömrünün bilinmesi ve üretime uygun olması gerekir. Karbür, seramik gibi malzemeye 

sahip olan kesici takım uçları belirli kullanım ömründen sonra işlevini yitirir. Bu ömrü belirli 

oranlarda uzatmak büyük kazanımları beraberinde getirir. Bu ömrün uzatılması bilinçli bir 

şekilde yapılmalıdır. Çünkü kesici takımın istenilen ölçülerde ve yüzey kalitesinde işlem 

yapılması önemlidir. Aksi takdirde takımın ömrü uzatılsa dahi işlenen parça gerekli ölçülerde 

ve yüzey kalitesinde olmadığında bu durum yarardan çok zarar getirir. Yapılan araştırmalar 

sonucunda kesici takım uçlarındaki yüzey pürüzlüğünün takım ömründe etkileri olduğu 

anlaşılmıştır. Bu yüzden bu çalışmada; talaşlı imalatta büyük rol alan torna ile talaş kaldırma 

operasyonlarında kullanılan kesici takım uçlarına, lazer kullanarak yüzey desenleme 

uygulanmıştır. Lazer yardımıyla desenleme yapılırken; lazer makinesinde belirli parametreler 

kullanılmıştır. Lazer ile yüzeylere desenleme yapılmasının amacı ise normalde neredeyse 

pürüzsüz sayılabilecek olan kesici takım uçlarında belirli oranlarda pürüzler elde etmektir. 

Lazer ile yüzey desenlemesi yapıldıktan sonra, işlem yapılan kesici takım uçları ZEISS Axio 

Zoom. V16 model mikroskoplu kameralarla incelenmiştir. CNC torna ile, GG30 malzemeli bir 

parçadan talaş kaldırma işlemleri yapılarak farklı desenlere sahip kesici takımların 

ömürlerindeki değişim gözlenmiştir. Bu deneysel çalışmalar yapılırken CNGX 120712-

T02020-SX6 kodlu Silisyum Nitrür malzemesinden yapılan kesici takım ucuyla deneyler 

gerçekleştirilmiştir. Bu kesici takım ucunun 4 köşesiyle de talaş kaldırma operasyonları 

yapılmıştır. Operasyonlarda çap tornalamaları ve alın tornalamaları yapılmıştır. Deneylerin 
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sonucunda incelendiğinde; lazer desenleme yapılan kesici takım uçlarının bazılarında ömrünün 

%7,5 azaldığı, bazı takımlarda ise %62.5 gibi yüksek oranda bir ömür uzaması gözlenmiştir.   

Anahtar kelimeler: Kesici takım ucu, lazer desenleme, CNC torna  

  

ABSTRACT  

Cutting tools are of great importance in machining, which is one of the main production 

methods. In the companies that make machining, the tools are counted among the major expense 

items every year. Therefore, the lifetime of each tool should be known and suitable for 

production. Cutting tool tips with materials such as carbide and ceramic lose their function after 

a certain lifetime. Extending this life at certain rates brings great gains. This life extension 

should be done consciously. Because it is important to process the cutting tool in the desired 

dimensions and surface quality. Otherwise, even if the life of the tool is extended, when the 

workpiece is not in the required dimensions and surface quality, this situation will bring more 

harm than good. As a result of the researches, it has been understood that the surface roughness 

of the cutting tool tips has effects on the tool life. So in this study; Surface patterning using 

laser has been applied to the cutting tool tips used in turning operations, which play an important 

role in machining. While patterning with the help of laser; Certain parameters are used in the 

laser machine. The purpose of patterning on surfaces with laser is to obtain roughness in certain 

proportions on cutting tool tips, which can normally be considered almost smooth. After the 

surface patterning with laser, the processed cutting tool tips were examined with microscopic 

cameras. With CNC lathe, chip removal processes were performed from a cast iron part, and 

the change in the life of cutting tools with different patterns was observed. While these 

experimental studies were carried out, experiments were carried out with the cutting tool tip 

made of CNGX 120712-T02020-SX6 coded Silicon Nitride material. Chip removal operations 

were carried out with all 4 corners of this cutting tool tip. Diameter and face turning were 

generally used in operations. When examined as a result of the experiments; It was observed 

that the life of laser patterned cutting tool inserts decreased by 7.5% and in some tools a high 

life extension such as 62.5% was observed.  

Keywords: Cutting tool insert, laser texturing, CNC turning  

 

GİRİŞ 

Çeşitli işleme yöntemleriyle işlenen iş parçalarına istenen özellikleri karşılaması için son işlem 

olarak genelde talaşlı imalat yöntemleri uygulanır [1]. İşleme sürecinde iş parçasının nihai 

parçasının en düşük maliyetle ve istenen kalitede üretilmesi çok önemlidir. Bu imalat 

süreçlerinden biri olan endüstriyel tornalama işlemi, üretim aşamasında kullanılan önemli bir 

süreçtir. Sırayla üretilen nihai ürünün kalitesi, tüm ürünlerin kalitesini etkileyen faktörlerden 

biridir. Bu nedenle parçaların kalitesini iyileştirmek gerekir. İyi işlenebilirliğe sahip iş parçaları, 

büyük miktarda talaş ile olabildiğince çabuk işlenmeli ve ortaya çıkan yüzey iyi kalitede 

olmalıdır [2]. Modern imalat teknolojisinin gelişmesiyle birlikte daha hızlı ve kaliteli işler 

yürüten sistemlerle kullanılmaya başlanmıştır. Malzemelerin işlenmesi için talaş kaldırılarak 

geliştirilen CNC takım tezgâhları, yüksek kesme hızlarında ve daha yüksek hızlarda çalışabilir. 

Malzeme teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yüksek mukavemetli malzemeler elde edilmiştir. 

Malzemeleri verimli bir şekilde işleyebilmek için, takım üreticileri ve akademisyenler, imalat 

sistemlerinde kesici takım geometrisi ve malzemelerinin geliştirilmesini düşünüyorlar [3]. 

Doğru kesme takımını seçmek, talaş kaldırma verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için gerekli 

bir koşuldur. Kesici takım doğru seçilirse ancak kesme parametreleri uygun değilse verimlilik 

azalacaktır [4].  
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2.LİTERATÜR TARAMASI  

Çaydaş ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmada, AISI 4340 çeliği tornalamak için 

kullanılan farklı kesici takımları incelemek için istatistiksel veriler kullanılmıştır. AISI 4340 

çelikte, farklı sertlik değerlerine sahip kübik bor nitrür, seramik ve semente karbür uçlar 

kullanılmaktadır. Burada, hangi fonksiyonun en büyük etkiye sahip olduğunu bulmak için 

Taguchi ve ANOVA yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler kullanılarak kesme parametrelerinin 

etkisi hesaplanabilir [5].  

Chinchanikar ve Choudhung tarafından yapılan bir araştırmada, farklı sertleştirilmiş karbür 

uçlara sahip AISI 4340 çeliğinin çeşitli parametrelerinin kesme üzerindeki etkisini incelediler 

ve süreci bu tekniklere göre optimize ettiler [6].  

Kumar, Singh ve Kalsi tarafından tamamlanan incelemelerde, katılaşmış AISI 4340 çeliğinin 

taşınmasında temel bir gres ölçüsü yapılmış ve bunun yüzeysel seviyede sertlik üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır. Döngü sınırları olarak köşe aralığı, kesme hızı, iş parçası sertliği ve 

ilerleme hızı kullanılır. Denemeler nedeniyle yüzey kalitesi, en az gres nedeniyle kuru ve ıslak 

kesime göre tercih edilen uygulama gösterdi [7].  

Xaviour ve Jeyapandiarajan liderliğindeki incelemede, AISI D2 tezgah işlemede Taguchi ve 

TIA araştırmasından yararlanılarak ideal hazırlık sınırlarının izlenmesi planlandı. Alet 

matematiği, kesme aparat malzemesi ve kesme koşulları işleme sınırları olarak kullanılır. 

İyileştirme nedeniyle, kesici uçlu çok kaplı karbür kesme hızı 180 metre / dakika, kesme 

derinliği 0,3 milimetre, en iyi kesme sıvısı düz kesme sıvısı, kesme noktası 0, köşe açıklığı 0,4 

bulundu [8]. 

 

3.MALZEME VE YÖNTEM 

3.1.İş Parçası Malzemesi  

Kesici takım uçlarının ömürlerindeki değişimi gözlemlemek için, GG30 Döküm 

malzemesinden üretilen iş parçasının iç çap, dış çap ve alın tornalaması işlemleri yapılmıştır. 

Malzemenin mekanik özellikleri aşağıdaki Tablo 1.’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. İş parçası mekanik özellikleri [9] 

Çekme Mukavemeti Rm, Mpa (min.)  135  

Sertlik HB  135 - 190  

Yoğunluk ρ, t/m3  7,1  

Matris Yapısı  perlit /ferrit  

İş parçası resim 1.’de verilmiştir. 
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Resim 1. İş parçası görseli 

3.2.Kesici takım ucu  

Yapılan deneysel çalışmalarda CNGX 120712-T02020-SX6 kodlu Silisyum Nitrür 

malzemesinden kesici takım ucu kullanılmıştır.  

  

Resim 3. Kesici takım ucu görseli  

3.3.Lazer parametreleri  

Kesici takım uçlarının yüzeylerine desenler modellenirken lazer markalama makinesiyle Tablo 

2’de verilen parametreler kullanılmıştır. Resim 4’te lazer markalama makinesi görünmektedir. 

Tablo 2. Lazer parametreleri  

Döngü Sayısı  
1  

Hız (MM/ikinci)  500  

Güç (%)  100  

Frekans (KHz):  40  

TC’yi Başlat (us)  300  

Laser Off (us)  100  
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Resim 4. Lazer desenleme işlemi                                   Resim 5. Lazer markalama makinesi  

 

Lazer markalama makinesi yardımıyla, 4 farklı model kesici takımların yüzeyine işlenmiştir. 

İşlenilen yüzeyler Resim. 6, 7, 8 ve 9’da görünmektedir. Resim 10’da markalama yapılmamış 

orijinal ucun mikroskop görüntüsü görünmektedir. 

 

                                                  

   Resim 6. MODEL 1                      Resim 7. MODEL 2                   Resim 8. MODEL 3  

          

                                                                                              

               Resim 9. MODEL 4                                        Resim 10. DESENLENMEMİŞ UÇ                         

 

4.BULGULAR  

Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, kesici takım uçlarının işlediği parça adetleri tablolar 

olarak aşağıda belirtilmiştir.  

Model 1 sonuçları:  

Tablo 3. Model 1 parça sayısı                                   

Parça Üretim Sayısı (alın tornalama)  Parça Üretim Sayısı (çap tornalama)  

1. Köşe  2. Köşe  3. Köşe  4. Köşe  1. Köşe  2. Köşe  3. Köşe  4. Köşe  

27  26  28  25  12  15  14  15  

Ortalama: 26,5  Ortalama: 14  

İşlemsiz Takımın Ömrü: 30  İşlemsiz Takımın Ömrü: 10 
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Model 1 için işlemsiz takımın ömrü 30 iken, alın tornalamada ortalama 26.5 tane parça 

işlenmiştir. Çap tornalamada ise işlemsiz takımın ömrü 10 iken, ortalama işlenen parça sayısı 

14 olmuştur. Yani alın tornalamada beklenilen parça sayısının altında, Çap tornalamada 

beklenilen parça sayısının üstünde bir değer gözlenmiştir.  

 

Model 2 sonuçları:  

Tablo 4. Model 2 parça  

Parça Üretim Sayısı (alın tornalama)  Parça Üretim Sayısı (çap tornalama)  

1. Köşe  2. Köşe  3. Köşe  4. Köşe  1. Köşe  2. Köşe  3. Köşe  4. Köşe  

45  40 43 43 21  14 15 15  

Ortalama: 42,75 Ortalama: 16,25 

İşlemsiz Takımın Ömrü: 30  İşlemsiz Takımın Ömrü: 10 

 

Model 2 için işlemsiz takımın ömrü 30 iken, alın tornalamada ortalama 42.75 tane parça 

işlenmiştir. Çap tornalamada ise işlemsiz takımın ömrü 10 iken, ortalama işlenen parça sayısı 

16 olmuştur. Yani alın tornalamada beklenilen parça sayısının üstünde, Çap tornalamada da 

beklenilen parça sayısının üstünde bir değer gözlenmiştir.  

Model 3 sonuçları:  

Tablo 5. Model 3 parça  

Parça Üretim Sayısı (alın tornalama)  Parça Üretim Sayısı (çap tornalama)  

1. Köşe  2. Köşe  3. Köşe  4. Köşe  1. Köşe  2. Köşe  3. Köşe  4. Köşe  

36  40 40 35 15  14 16 10 

Ortalama: 37,75 Ortalama: 13,75 

İşlemsiz Takımın Ömrü: 30 İşlemsiz Takımın Ömrü: 10 

 

Model 3 için işlemsiz takımın ömrü 30 iken, alın tornalamada ortalama 37.75 tane parça 

işlenmiştir. Çap tornalamada ise işlemsiz takımın ömrü 10 iken, ortalama işlenen parça sayısı 

13.75 olmuştur. Yani alın tornalamada beklenilen parça sayısının üstünde, Çap tornalamada da 

beklenilen parça sayısının üstünde bir değer gözlenmiştir.  

 

Model 4 sonuçları:  

Tablo 6. Model 4 parça 

Parça Üretim Sayısı (alın tornalama)  Parça Üretim Sayısı (çap tornalama)  

1. Köşe  2. Köşe  3. Köşe  4. Köşe  1. Köşe  2. Köşe  3. Köşe  4. Köşe  

45 42 44 48 9  10 9 9 

Ortalama: 44,75 Ortalama: 9,25 

İşlemsiz Takımın Ömrü: 30 İşlemsiz Takımın Ömrü: 10 
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Model 4 için işlemsiz takımın ömrü 30 iken, alın tornalamada ortalama 44.75 tane parça 

işlenmiştir. Çap tornalamada ise işlemsiz takımın ömrü 10 iken, ortalama işlenen parça sayısı 

9.25 olmuştur. Yani alın tornalamada beklenilen parça sayısının üstünde, Çap tornalamada da 

beklenilen parça sayısının altında bir değer gözlenmiştir.  

 

5.SONUÇLAR  

Tablo 7. Alın ve Çap tornalama ortalamaları 

Alın tornalama deneme ortalamaları  
 

Çap tornalama ortalamaları  

 

1. Model  2. Model 3. Model 4. Model 1. Model 2. Model 3. Model 4. Model 

45 42 44 48 9  10 9 9 

Ortalama İyileşme  

 

Ortalama İyileşme  

 

- 11,6666 42,5  25,8333  49,1667  40  62,5  37,5  -7,5  

İşlemsiz Takımın Ömrü: 30 İşlemsiz Takımın Ömrü: 10 

 

Yapılan deneme çalışmalarının sonuçları incelendiğinde alın tornalama için en iyi sonucu 

%49,16 iyileşme ile 4. takım vermiştir. Ancak aynı takım 31. operasyon için %7,5 bir kötüleşme 

ile en kötü sonuçları vermiştir. Çap tornalama için ise en iyi sonucu %62,5 iyileşme ile 2. takım 

sağlamıştır. Bu da bize desenleme çalışmalarının takım ömürlerini arttırdığı, ancak desenleme 

çalışmalarının operasyon bazında değerlendirilmesi gerektiğini kanıtlamıştır. Takım ömrünün 

artırılması, talaşlı imalatta büyük ekonomik faydalar sağlayacaktır.  
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ABSTRACT 

In this study, it was aimed to be put forward the opinions of the prospective chemistry teachers 

(PCTs) both about the Laboratory Management Course and the strategies, methods, and 

techniques they were taught and applied within the scope of this course. 20 PCTs were included 

in the study conducted according to the case study model. In this study, where a cross-section 

of the data of a long-term project will be presented, the data within the scope of the project were 

collected with the opinion form and lesson plan prepared by the researchers. The data were 

collected after the PCTs taught their lesson within the scope of the course. At the end of the 

study, 12 out of 20 PCTs stated that the strategies, methods, and techniques they used in 

teaching were appropriate for their teaching style and 7 of 12 PCTs indicated that they wanted 

to choose the same style when they were taught again. It was determined that all of the PCTs 

thought that the course contributed to their teaching. These contributions are grouped under the 

themes of learning the laboratory teaching styles and management, gaining teaching experience, 

and understanding the importance of laboratory safety. 

Keywords: Chemistry laboratory teaching, prospective chemistry teachers, laboratory 

management course 

 

INTRODUCTION 

Laboratory teaching is a very important part of chemistry education. The fact that chemistry 

teacher candidates complete the course requirements to become a high school chemistry teacher 

does not mean that they have sufficient experience in the teaching chemistry laboratory. 

Research has shown that many science teachers have limited knowledge of how to design, run, 

and maintain effective teaching in the laboratory (Sweeney & Paradis, 2003). Although PCTs 

take courses concerning laboratory and learning theories, they may have difficulty transferring 

their knowledge well into the practice as a teacher. This is related to a teacher’s knowledge base 

about teaching refers to pedagogical content knowledge (PCK). Shulman (1986, 1987) 

indicated that PCK is the transformation of subject matter knowledge into understandable forms 

for students.  

Besides, in chemistry laboratory teaching, there are different laboratory teaching strategies, 

approaches, and techniques that can be teacher-centred or student-centred. The expository 

instruction strategy is a teacher-centred laboratory strategy in which the teacher defines the 

topic to be studied, tells the students what to do step by step during the experiment or the 

students reads the directions from a lab manual  (Domin, 1999). Teaching with the expository 
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instruction strategy in laboratory classes is often criticized for not contributing much to students' 

cognitive development. On the other hand, the student-centred strategies, methods, and 

techniques develop students' cognitive and psychomotor skills in the laboratory environment. 

It can be said that chemistry teachers' adoption of student-centred strategies in laboratory 

lessons is primarily related to their orientation towards science teaching. Science teaching 

orientation is one of the components of pedagogical content knowledge (PCK) referred to as an 

overarching element for other PCK components (Magnusson et al., 1999). Some studies have 

shown that the PCTs have preferred student-centred orientation (Nakiboğlu & Şen, 2021). Their 

preferences can be related to the PCTs' past experiences. They may have been influenced by 

these approaches they saw during their education. Besides, teacher-centred approaches may be 

preferred by the PCTs because they are generally easy to implement. In addition to all this, the 

PCTs may not know how to apply student-centred approaches in the laboratory, as they have 

not experienced much. 

PCTs need to take a laboratory training course that will allow them to experience and 

understand different laboratory teaching strategies so that they can use student-centred 

laboratory teaching approaches in their future lessons. Taking into account these concerns, a 

Laboratory Management Course has been designed by the first researcher of the study. This 

course is placed in our chemistry teacher training program for a long time.  It aims to educate 

the PCTs on how to carry out laboratory teaching in high school chemistry lessons and what 

different laboratory approaches are and to provide the PCTs with experience in conducting and 

running a chemistry laboratory lesson of high school. 

From this departure point, it was aimed to be put forward the opinions of the PCTs both about 

the Laboratory Management Course and the strategies, methods, and techniques they were 

taught and applied within the scope of this course in this study. For this purpose, answers to the 

following research questions were sought. 

1. How are the opinions of prospective chemistry teachers about the teaching strategy, 

method or technique given by instructors to them for laboratory teaching? 

2. What are the opinions of the PCTs about the comparison of their preferred laboratory 

teaching strategy, method or technique and the teaching strategy, method or technique given to 

them in their teaching? 

3. What are the opinions of prospective chemistry teachers about the contribution of the 

laboratory management course to themselves? 

 

RESEARCH AND FINDINGS 

Research Design  

The research was executed according to the case study model which was defined by 

VanWynsberghe and Khan (2007) as follows: “…a prototypical case study already involves 

detailed description of the context, boundedness and suggested that an interplay between the 

case itself and the unit of analysis occurs with ongoing data collection using multiple sources 

and the development or testing of theory. (p.90)” 

Participants  

For participants' selection purposeful sampling technique was performed (Patton, 2002). The 

advantage of this technique getting rich information from the most related objects. A total of 

20 Prospective Chemistry Teachers who took the Laboratory Management Course in the 8th 
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semester of the Chemistry Teacher Training program of an education faculty participated in the 

study.  

All PCTs have agreed to take part in the study voluntarily. The participants were coded like 

PCT1, PCT2, …… PCT20 for providing the ethical principles. 

In the first two weeks of the Laboratory Management Course, the PCTs were educated about 

the role and importance of the laboratory in chemistry teaching, and also the teaching 

approaches used in chemistry laboratory lessons. After then, a different PCT each time, 

assuming the teacher’s role, taught in one lesson duration using different laboratory teaching 

strategies, and completing this task also provided an opportunity for them to examine the 

experiments placed in the high school chemistry textbooks.  

Data collection 

Data were collected via an opinion form developed by the researchers after all PCTs completed 

their laboratory teaching period. The opinion form contains seven main questions. Three of 

these questions include three sub-questions. This study was included only the data obtained 

from two main questions and three sub-questions of the opinion form. 

Data analysis 

Both descriptive and content analysis was utilised. The participants’ teaching strategies were 

listed and the frequencies were listed descriptively. The findings of the other research questions 

were analyzed through the content analysis. The emerged categories were listed then.  

Findings 

The findings of the research are presented in such a way that they can answer the research 

questions. The first research question, it was investigated the opinions of the PCTs about the 

teaching strategy, method, or technique given by instructors to them for laboratory teaching. 

The three questions of the opinion form asked for this purpose and the findings of them are 

given in Table 1-3. Table 1 shows the teaching strategy, method, or technique given by 

instructors to PCTs for laboratory teaching in the course. 

 

Table 1. The teaching strategy, method or technique given by instructors to PCTs for 

laboratory teaching in the course. 

Strategies, methods, techniques 

given to PCTs  

PCTs  f  

Expository Instruction  (EI)  PCT1, PCT2 
2 

Discovery Instruction (DI)  PCT3, PCT15, PCT20 
4 

Problem based Instruction (PBI)  PCT5, PCT7, PCT9, PCT12, PCT18 
5 

Predict-Observe-Explain  (POE)  PCT4, PCT6, PCT10, PCT13, PCT17 
5 

Science Writing Heuristic (SWH)  PCT8, PCT11, PCT14, PCT16, PCT19 
5 

 

The PCTs were given five different teaching strategies, methods, or techniques to teach in the 

laboratory. These are expository instruction (EI), discovery instruction (DI), problem-based 

instruction (PBI), predict, observe, explain (POE), and science writing heuristic (SWH). Only 
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EI is a teacher-centered strategy. Although the purposes of this course are to include student-

centered approaches and to enable the PCTs to gain experience in student-centered approaches, 

in the first week two PCTs taught with expository instruction just for comparison purposes.  

As can be seen from Table 1, other strategies were tried to be distributed equally among the 

remaining eighteen PCTs in order to enable PCTs to experience more of these strategies, which 

they do not face much in their own teaching. The expository instruction is the most popular 

style of laboratory instruction which also termed traditional or verification style. But the 

expository instruction was criticized heavily by the science education researchers (Domin, 

1999).  Table 2 shows the opinions of PCTs on whether the strategy, method or technique given 

were compatible with their own teaching style. 

 

Table 2. The opinions of PCTs on whether the teaching strategy, method, or technique 

given was compatible with their teaching style. 

 

It is seen from Table 2 that twelve of the participants thought that the teaching strategies were 

compatible with their teaching approaches. Table 2 shows that all of the PCTs’ teaching 

strategy, method or technique was student-centred. Both PCT1 and PCT 2 who taught with 

expository instruction indicated that expository instruction is appropriate for circumstances but 

not for them. Table 3 shows the opinion of the PCTs on whether they could easily apply the 

teaching strategy, method, or technique given during their teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

Opinions PCTs f 

Appropriate 
PCT3 (DI), PCT4 (POE), PCT5 (PBI), 

PCT6 (POE), PCT10 (POE), PCT11 

(SWH), PCT12 (PBI), PCT15 (DI), 

PCT16 (SWH), PCT17 (POE), PCT18 

(PBI), PCT20 (DI)  

12 

I can prefer if appropriate for student 
PCT2 (EI), PCT7 (PDL), PCT8 (SWH),  3 

I can prefer if appropriate for subject 
PCT9 (PBI), PCT13 (POE)  2 

Appropriate for circumstances but not 

for me 
PCT1 (EI), PCT2 (IE), PCT7 (PBI)  3 

Partially appropriate 
PCT14 (SWH)  1 

Confused 
PCT19 (SWH)  1 
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Table 3. The opinion of the PCTs on whether they could easily apply the teaching strategy, 

method, or technique given during their teaching. 

Opinion PCTs f 

I performed easily PCT1 (EI), PCT2 (EI), PCT4 (POE), PCT5 (PBI), PCT6 

(POE), PCT7 (PBI), PCT10 (POE), PCT11 (SWH), 

PCT12 (PBI), PCT13 (POE), PCT14 (SWH), PCT16 

(SWH), PCT17 (POE), PCT18 (PBI), PCT19 (SWH), 

PCT20 (DI) 

16 

I not performed easily PCT9 (PBI),  PCT15 (DI),  PCT20 (DI) 3 

Since it was my first 

practice, I had 

shortcomings 

PCT3 (DI), PCT8 (SWH) 2 

 

It can be seen from Table 3 that all of the PCTs teaching with expository instruction and POE 

easily applied these teaching strategy and technique. On the other hand, it was understood that 

some PCTs had difficulties in the implementation of PBI, DI and SWH. 

In the second research question, it was investigated the opinions of the PCTs about the 

comparison of their preferred laboratory teaching strategy, method or technique and the 

teaching strategy, method or technique given to them in their teaching.  

 

Table 4. The opinions of the PCTs about the comparison of their preferred and given the 

teaching strategy, method or technique in their teaching 

Participant  Teaching practices during 

the course 

Preferences in the opinion 

form 

Comparison f 

PCT3 DI DI Compatible 9 

PCT4 POE POE 

PCT6 POE POE 

PCT8 SWH SWH 

PCT10 POE POE 

PCT11 SWH SWH 

PCT17 POE POE 

PCT19 SWH SWH 

PCT20 DI DI 

PCT1 

PCT7 

PCT9 

PCT12 

PCT13 

PCT14 

PCT15 

PCT16 

PCT18 

EI 

PBI 

PBI 

PBI 

POE 

SWH 

DI 

SWH 

PBI 

PBI 

SWH 

EI 

SWH 

PBI 

DI 

PBI 

POE 

EI 

Incompatible 9 

PCT2 EI It doesn't matter Confusing 2 

PCT5 PBI Misconception 
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From Table 4, it is seen that the teaching strategy, method, or technique given to 9 PCTs for 

teaching overlaps with the teaching strategy, method, or technique they would prefer. On the 

other hand, we can also see that 9 PCTs indicated that if they had the opportunity to choose any 

laboratory teaching strategy, method, or technique they would choose a different one than they 

were teaching. Looking at what this change is, it is seen that the 2 PCTs, which had previously 

been student-centered instruction, chose expository instruction. 

It was also determined that PCT2 said it would make no difference no matter what strategy and 

the PCT5 gave a different name inspired by his previous lessons 

The third research question, it was investigated the opinions of the PCTs about the contribution 

of the laboratory management course to themselves. The findings of this research question are 

given in Table 5. 

 

Table 5. The opinions of prospective chemistry teachers about the contribution of the laboratory 

management course to them 

Opinions  
PCTs  f  

Contributed to our knowledge of teaching 

strategies-methods-techniques used in 

the chemistry laboratory 

ÖA1, ÖA2, ÖA3, ÖA4, ÖA5, ÖA7, ÖA8, 

ÖA10, ÖA12, ÖA14, ÖA15, ÖA16, ÖA19  

13 

Contributed to our laboratory 

management experience  

ÖA4, ÖA6, ÖA9, ÖA11, ÖA13, ÖA14, 

ÖA17, ÖA19, ÖA20  

9 

Contributed us gain experience  
ÖA6, ÖA17, ÖA18  3 

Contributed to our understanding of the 

importance of safety in the laboratory.  

ÖA11  1 

Contributed to developing our self-

efficacy  

ÖA16  1 

It can see from Table 5, all of the PCTs thought that the course contributed to their teaching. 

 

CONCLUSION 

It was found that all of the PCTs thought that the Laboratory Management Course contributed 

to their teaching in the chemistry laboratory. These contributions are grouped under the themes 

of learning the laboratory teaching styles and management, gaining teaching experience, and 

understanding the importance of laboratory safety. It was concluded that 12 of the PCTs thought 

that the teaching strategies given were compatible with their teaching approaches. This result 

is also in agreement with the result obtained from the other research problem. It was found that 

9 PCTs indicated that if they had the opportunity to choose any laboratory teaching strategy, 

they would choose the same one. But, 9 PCTs said that they would choose different one than 

they were teaching. 2 of them, which had previously been student-centred instruction, chose 

expository instruction. Others preferred different student-centred approaches. 

From the findings, it can be said that the PCTs' choices are related to their orientation.  Findings 

indicated that the Laboratory Management Course contributes to teaching different laboratory 
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teaching approaches to the PCTs that the course also contributed to how the PCTs to run the 

chemistry laboratory and teach in the laboratory. 

Based on these results, it can be suggested that such a course should be included in chemistry 

teaching programs.  The inclusion of a similar course in new chemistry teacher training program 

by developed The Council of Higher Education (YÖK) supports the importance of our findings 

and recommendations. 
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ÖZET 

Tavuk tüyünün geri kazanımının sağlanması amacıyla çeşitli yöntemler önerilmektedir ve bu 

yöntemlerin nerede ise tamamı tüylerin yıkanmasını talep etmektedir. Tüylerin yıkanması 

yalnız tüylerin üzerinde bulunan kir ve diğer yabancı maddelerin giderilmesini ve dezenfekte 

işlemlerini değil, hem de yıkama sonrasında tüyler üzerinde koku kalmamasını istemektedir. 

Literatürde yer alan çalışmalarda yıkama sonrasında tavuk tüyleri üzerinde kalan kokunun 

yağlardan kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu yağları uzaklaştırmak için farklı yıkama programları 

denenmiş olsa da koku problemi tam olarak çözülememiştir. Böyle ki, yıkanmış tüylerdeki 

koku normal şartlarda hissedilmese de sıcaklık ortamında hoş olmayan kokuların tekrar ortaya 

çıktığı görülmektedir. 

Yapılan çalışmada amaç tüyler üzerinde koku oluşturabilecek maddeleri tespit ederek 

uzaklaştırmak yoluyla yıkama sonrasında tüyler üzerinde koku kalmamasını temin etmektir. Bu 

amaçla tüylere uygulanan yıkama işlemi ultrason banyosunda gerçekleştirilmiştir. Ultrason 

yıkama yöntemi tüylerin en küçük köşelerinde kalmış yabancı maddeleri giderecek titiz yıkama 

yöntemi olmakla birlikte tüylerin hasar görmesini minimuma indirerek sahip olduğu yapısal 

özellikleri korumaya olanak sağlamasıyla seçilen bir yöntemdir.  

Çalışma kapsamında yıkanmamış tavuk tüylerinde olumsuz kokuları doğuran maddeler GC-

MS yöntemi uygulayarak bir ön çalışma ile tespit edildikten sonra tüyler yıkanmıştır. Yıkama 

işlemi NaClO ile yapılmış önyıkama ve durulama, ardından noniyonik yıkama maddesi ile 

yapılan iki aşamalı esas yıkama ve durulamadan oluşmak suretiyle bütün işlemler ultrason 

banyosunda gerçekleştirilmiştir. Yıkanmış tüyler GC-MS analizine tabi tutulmuştur. Analiz 

sonuçları göstermiştir ki, yıkanmış tüylerde koku oluşmasına neden olan maddelerin ultrason 

yıkama yöntemiyle elimine edilmesi mümkündür. Yıkanmış tüyler exper yöntemiyle de test 

edilmiş ve organoleptik usulle de tüylerde insanın hiss edeceği kokunun kalmadığı görülmüştür. 

Araştırma Erciyes Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından finanse edilmiştir (FYL-2020-

9746). 

Anahtar Kelimeler: Tavuk tüyleri, Tavuk tüylerinin yıkanması, Ultrasonla yıkama. 

ABSTRACT 

Various methods have been proposed for valorizing chicken feathers, and almost all require 

washing the feathers. Washing feathers requires not only removing and disinfecting dirt and 

other foreign matter on the feathers, but also the absence of odor on the feathers after washing. 

In studies that are available in the literature, it has been indicated that the smell of chicken 

feathers comes from oils. Although various wash programs have been tried to remove these 
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oils, the odor problem has not been completely resolved. The smell after washing the feathers 

may not be felt under normal conditions, but unpleasant odors reappear in a warm environment. 

The aim of this study is to detect and remove substances that can cause odor on feathers and 

after washing. For this, the process of washing the feathers was carried out in an ultrasonic bath. 

The ultrasonic washing method is a thorough washing method that removes foreign material 

from the smallest corners of the feathers. This method was chosen because it preserves the 

structural features of the feathers by minimizing damage. 

The study identified odor-causing substances in unwashed chicken feathers through a 

preliminary GC-MS study and then rinsed the feathers. All washing processes were carried out 

in an ultrasonic bath. They consisted of a preliminary wash in NaClO solution followed by a 

two-stage main wash with a non-ionic detergent. The washed nibs were subjected to GC-MS 

analysis. The analysis showed that it is possible to remove odor-causing substances in washed 

feathers using the ultrasonic bath method. The washed feathers were also tested by an expert 

method, and it was found that the smell that a person can smell did not remain on the feathers. 

The study was funded by the Erciyes University BAP Coordinator (FYL-2020-9746). 

Keywords: Chicken feathers, Chicken feathers washing, Ultrasonic washing. 

 

GİRİŞ 

Beyaz et sağlıklı ve ekonomik gıda ürünü olması nedeniyle her geçen gün daha fazla talep 

görmektedir. Bu talep ve ihtiyaçlar kümes hayvancılığı sektöründe artışa neden olmaktadır. 

Sektördeki bu artışla birlikte birtakım sorunlar da gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Kanatlı 

üretimi ve kanatlıların gıda hammaddesine dönüştürülmesi ile uğraşan işletmelerin en büyük 

problemlerinden biri, oluşan atıkların bertaraf edilmesi ile bağlıdır. Bu atıklar arasında tavuk 

tüyleri özel bir duruma sahiptir. Kesimhanelerde yan ürün olarak ortaya çıkan ve mevcut haliyle 

kullanım açısından elverişli olmayan tavuk tüylerinin az bir kısmı faklı amaçlarla kullanılsa da 

önemli bir kısmı atık durumundadır.  

Son yıllarda atık durumunda olan tavuk tüylerinin miktarı inanılmaz boyutlara ulaştığından 

tüylerin volarizasyonu için farklı yöntemler önerilmektedir. Bu yöntemlerin nerede ise tamamı 

tüylerin yıkanıp temizlenmesini talep etmektedir. Bazı yöntemler ise, örneğin tüylerin işlenmesi 

sonrasında elde edilen tavuk tüyü liflerinin konfeksiyon ürünlerinde dolgu malzemesi olarak 

kullanımı, yıkama ile temizlenmiş tüyler üzerinde koku kalmasını bile istememektedir.  

Literatürde yer alan çalışmalarda araştırmacılar tüyler üzerinde yıkama sonrasında hala 

kalmaya devam eden hoş olmayan kokunun yağlardan kaynaklandığını belirtmektedirler ve bu 

kokuyu tüylerin yıkanması sürecinde gidermeye çalışmaktadırlar. Araştırmacıların bir kısmı 

tüylere etanol, hidrojen peroksit gibi kimyasallar uygulamak yoluyla yıkama yapmıştır 

(Martinez-Hernandez vd., 2005; Fan, 2008; Zhang ve ar., 2011). Bazı araştırmacılar ise tüyleri 

deterjanla yıkayarak farklı işlemlerden geçirmiş ve kurutmaya almışlar (Cervantes-Gonzalez 

ve ar., 2008; G. de la Rosa ve ar., 2008; Wrześniewska-Tosik ve ar., 2012). Bir çalışmada tavuk 

vücudundan yeni alınmış yaş tüyler suda yıkanarak temizlendikten sonra havalandırılmış 

fırında 40°C sıcaklıkta 72 saat kurutulmuştur. Tüyler üzerinde kalan yağları gidermek için 

tüylere 12 saat Soxhlet cihazında petrol eteri ile işlem yapılmıştır (Sharma ve ar., 2018).  

Bahsedildiği üzere farklı yıkama programları uygulanmasında amaç tüyler üzerindeki kirler, 

yağlar, insan sağlığı açısından zararlı ve zararsız yabancı maddeler, bakteri ve mikropların 

uzaklaştırılması olmuştur. Netice olarak normal ortam şartlarında koku pek hissedilmese de 

nemli ve sıcak ortamlarda muamele gören tüylerde kokunun kaldığı görülmektedir.  
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Tüm bunlar göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmada tüyler üzerinde kokuya sebep 

olduğu düşünülen maddelerin açığa çıkarılması ve elimine edilmesi hedeflenmektedir. Çalışma 

kapsamında tüylere sadece kimyasallarla etki ederek değil, hem de özel yıkama şartları 

uygulamak yoluyla problemin çözülmesine çalışılmıştır. Özellikle üniform yapıya sahip 

olmayan tüylerde en küçük noktalardaki birikintileri dahi temizleyebileceğini ön gördüğümüz 

ultrason yardımıyla yıkama yöntemi tercih edilmiştir. Bunda da amaç kir ve yağ parçacıkları 

ile birlikte mikroorganizmaların da tüylerden uzaklaştırılması ve tekrar yüzeyle temas etmesini 

önlemek olmuştur. Ultrasonla suda temizleme yönteminin temelini oluşturan “kavitasyon” 

etkisiyle birlikte tüylerin çok değerli özelliklerinden olan içyapısının hasar görmesini minimum 

seviyede tutarak tüylerin sahip olduğu özelliklerin korunacağı düşünülmektedir. Ultrasonik 

yıkama yöntemi daha az kimyasal kullanımı, su ihtiyacının fazla olmaması, yıkama atıklarını 

en az seviyede tutulması gibi özelliklerle çevreci bir kullanım imkanı sunmaktadır.  

Ultrason yönteminden sanayide çok ince metal parçaların temizlenmesi, ameliyat sonrası 

ekipmanların dezenfekte edilmesi, tekstil sektöründe boya ve ön terbiye işlemleri gibi birçok 

alanda yararlanılmaktadır. Yapılan bir çalışmada endüstriyel alanda kullanılan yün liflerinin 

üzerinde bulunan kirlerin uzaklaştırılması için ultrason yönteminden faydalanılmış ve temizlik 

açısından iyi sonuçlar elde edilmiştir (Qing Li ve ar., 2014). 

Literatürde tavuk tüylerinin yıkanmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda farklı yıkama şartlarına 

maruz kalan tüylerin yapısal ve mekanik özellikler yönünden nasıl bir değişime uğradığı 

hakkında bilgilere rastlayamadık. Sunulan çalışmada uygulanan yıkama işlemi sonrasında 

tüylerde hoş olmayan kokunun giderilmiş olması ile birlikte tüylerin temel özelliklerinin 

korunmasına da dikkat edilmiştir. 

 

MALZEME ve YÖNTEM 

Malzeme 

Tavuk tüyleri tavuk eti üretiminde bir yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre de 

geleneksel olarak tavuk eti üreten işletmelerde, yani kesimhanelerde tüy yıkama tesisleri 

bulunmamaktadır. Tavuk tüylerinin işlenmesi teknolojileri yaygınlaştığında bu tesislerin 

kurulması kaçınılmaz olacaktır. Şimdilik ise tüyler alındığı yerden yıkandığı yere taşınana 

kadar belirli zaman geçmekte ve tüyler belirli oranda bozulmaktadır. Bu çalışma günün şartları 

doğrultusunda elde edilen tüyler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılmış tavuk 

tüyleri Gaziantep ili “Tad Piliç ve Fenni Yem San. Tic. Ltd. Şti’nden temin edilmiştir. Islak 

yolumla elde edilmiş tüyler işletme tarafından musluk suyu ile hafif yıkama sonrası kurutularak 

tarafımıza iletilmiştir ki, bu da bozulma hızını belirli oranda düşürmüştür. Tüylerin hayvan 

vücudundan alınması ile bize gelişi arasındaki süre yaklaşık 5 gün teşkil etmiştir. 

Yıkamada kullanılmış olan noniyonik yıkama maddesi Rudolf Şirketler Grubu’nun Bursa 

temsilciliğinden temin edilmiştir. Tüylerin dezenfekte edilmesi için kullanılmış olan NaClO ise 

ARKİM firmasından elde edilmiştir. 

Yöntem 

Yıkama sonrası tüylere uygulanacak kromatografik analiz ile tüyler üzerinde kalan maddeler 

ve miktarı ortaya çıkarılacaktır. Kıyaslama yapabilmek için aynı miktarda tüy önce normal 

şekilde, sonra ise ultrason banyosunda yıkamaya tabi tutulmuş ve kurutulmaya bırakılmıştır.  

Yıkama işlemi yıkama maddelerinin kullanımı ile gerçekleştirilmiştir. İşlem daha önce bu 

konuda yapılmış olan çalışmalarla belirlenmiş reçete ve programa uygun şekilde yapılmıştır 

(Kocatepe, 2019). Bu amaçla 25 gr olarak alınan yıkanmamış tavuk tüyleri beher içerisine 

koyulmuştur (Şekil 1a). 1lt su içerisine 4ml %16 oranlı sodyum hipoklorit (NaClO) ilave 
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edilerek çözelti hazırlanmış ve tüylerin olduğu behere aktarılmıştır. Normal sıcaklıkta 20 dk. 

karıştırılmak suretiyle tüylere ön işlem yapılmıştır. Ardından 20 dk. durulama yapılarak esas 

yıkamaya geçilmiştir. Esas yıkamada yıkama maddesi olarak kir ve yağ sökücü özelliğe sahip 

noniyonik yüzey aktif madde kullanılmıştır. 1lt su içerisine 4ml yıkama maddesi koyularak 

çözelti hazırlanmış ve üzerine durulanmış tüyler ilave edilmiştir. Tüylere çözeltide 40°C 

sıcaklıkta 1 saat boyunca karıştırılarak yapılan yıkama işleminden sonra 20 dk. durulama 

uygulanmış, ardından aynı parametrelerle daha bir esas yıkama yapılmıştır (Şekil 1b). 20 dk. 

süren durulama ile işlem bitirilmiş ve yıkanmış tüyler normal şartlarda en az 72 saat kurumaya 

bırakılmıştır. 

 

 

Şekil 1. Tüylerin yıkanması işlemi 

 

Diğer bir yıkama işlemi ultrason banyosunda gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla yine 25 gr tavuk 

tüyü alınmış ve ultrason banyosuna yerleştirilmiştir (Şekil 1c). Yukarıdaki yıkama vryantında 

olduğu gibi aynı sodyum hipoklorit çözeltisi hazırlanmış ve ultrason banyosuna aktarılmıştır. 

Normal sıcaklıkta 20 dk. tüylere ön yıkama işlemi yapılmıştır. Ardından yapılan 20 dk. 

durulama sonrası tüyler esas yıkama için tekrar ultrason banyosuna yerleştirilmiştir. Esas 

yıkamada yıkama maddesi olarak önceki yıkama varyantında kullanılan noniyonik yüzey aktif 

maddeden yararlanılmıştır. Bunun için yine aynı çözelti hazırlanmış ve ultrason banyosuna 

dökülmüştür. Tüyler 40°C sıcaklığa kadar ısıtılmış çözeltide 1 saat boyunca ultrason 

banyosunda işlem gördükten sonra tekrar 20 dk. durulama yapılarak ardından aynı 

parametrelerle daha bir esas yıkama gerçekleştirilmiştir. Daha bir durulama ile işlem bitirilmiş 

ve tüyler normal ortamda en az 72 saat kurumaya bırakılmıştır. 

 

GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)  

Yıkama sonrasında tüylerden alınan numunelerden buhar distilasyonu yöntemi ile ekstraktlar 

elde edilmiştir. Bunun için tüyler makasla küçük parçalara kesilmiş ve ayrı ayrı viallere 

yerleştirilmiştir. Tüylerdeki kokunun yoğunluğunun sıcaklığın etkisiyle değiştiğini dikkate 

alarak her tüy numunesinden iki vial ekstrakt hazırlanmıştır. Bunlardan biri etüvde 80°C 

sıcaklıkta, diğeri ise normal ortam şartlarında 72 saat bekletilerek analize hazır hale 

getirilmiştir. Ön çalışmalar sırasında yıkanmamış tüylerden de numune alınarak ekstrakte 

edilmiş ve tüyler üzerinde hangi maddelerle karşılaşabileceğimiz tespit edilmiştir. 

Elde edilen numunelerin GC-MS yöntemi ile analizi 2.4 mL/dakika akış hızında, taşıyıcı gaz 

olarak helyum kullanımıyla gerçekleştirilmiştir. Kolon tipi Rtx-5MS olarak seçilmiştir. Kolon 

30˚C sıcaklıkta 2 dakika bekletildikten sonra 10˚C/dakika hızla 200˚C sıcaklığa kadar 
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ısıltılmaya programlanmış ve 24 dakika boyunca bu sıcaklıkta bekletilmiştir. İon kaynağı ve 

arayüz sıcaklığı 280˚C, enjeksiyon sıcaklığı 275˚C olarak ayarlanmıştır.  

Kütle spektrumları m/z aralığı 40-505 olmak suretiyle 70 eV’da elde edilmiş, kromatogramların 

çok geniş spektruma sahip Wiley ve Nist kütüphaneleri üzerinden eşleştirilmesi sonucu edinen 

veriler tabloya eklenmiştir ve bu zaman yapılan tarama sonrası kütüphane benzerliği oranı en 

az %80 ve üzeri bileşikler alınmıştır. 

Elde edilen kromatogramlar analiz edilmiştir. 

 

TAVUK TÜYLERİNDEN ELDE EDİLEN MATERYALLERİN YAPISAL ANALİZİ  

Tüyler yapısal açıdan tek cinsli değiller. Bir tüy uzun ve nispeten sert yapıya sahip saptan ve 

bu saptan dallanan tüycüklerden oluşmuş telek şeklindedir. Bu sebepten tüylerin yapısal analizi 

sırasında onlar ayrı ayrılıkta incelenmelidir. Mekanik kesme ile söz konusu tüycüklerin tüy 

sapından ayrıştırılması ile tavuk tüyü lifleri elde edilmektedir (Paşayev, 2017). Tavuk tüyü sapı 

tavuk tüyü liflerine göre daha kaba ve sert yapıda olduğu için çalışma kapsamında sadece tavuk 

tüyü liflerinin yapısal analizinin yeterli olacağı düşünülmüştür. Yapılan yıkama işlemlerinin 

tüy liflerinin yapısına etki edip etmediği FE-SEM cihazında incelenmiştir. Bu amaçla her iki 

yöntemle yıkanmış tüylerden tüycük, yani tüy lifi ve tüy sapı numuneleri kesilmiş ve analiz için 

hazırlanmıştır.   

 

TAVUK TÜYLERİNDEN ELDE EDİLEN MATERYALLERİN MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ   

Yıkanmış ve yıkanmamış tüylerden makasla tüy lifleri kesilmiş ve yapmış olduğumuz yıkama 

işlemlerinin bu materyallerin mekanik özelliklerine etkisinin ne yönde olduğunu incelemek 

amacıyla onlara ASTM D3822 standardına göre mekanik testler yapılmıştır. Test edilecek 

numunelerin kondisyonlanması ISO 139 standardı üzere iklimlendirme kabininde 

gerçekleştirilmiştir. Her iki tüy grubundan rastgele olacak şekilde 5 lif örneği seçilerek çekme 

testine tabi tutulmuştur.  

 

KULLANILAN CİHAZ VE ALETLER 

Yıkama ve dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirilmesi için 40 kHz frekansa sahip WiseClean 

markalı ultrason banyosu kullanılmıştır. Kromatografik analizler “SHIMADZU” firmasının 

üretmiş olduğu GCMS-QP2010 ticari kodlu cihazda gerçekleştirilmiştir. Çekme testleri 

“SHIMADZU” firmasının üretmiş olduğu AG-XD50kN model çekme cihazında yapılmıştır. 

SEM görüntüleri Zeiss Gemini 500 Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobunda elde 

edilmiştir. Çalışmada M-TOPS markalı MS300HS model manyetik karıştırıcı ve Heidolph 

markalı RZR 2041 model mekanik karıştırıcı kullanılmıştır. Teste tabi tutulacak malzemelerin 

kondisyonlanması NUVE ID-300 klimatik test kabininde gerçekleştirilmiştir. 

GC-MS ile ilgili çalışmalar, çekme testleri ve SEM analizi Erciyes Üniversitesi Teknolojik 

Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ERÜ TAUM) yapılmıştır. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇLAR 

Normal şekilde yıkanmış tüylerden normal ortam şartlarında ve 80˚C sıcaklık ortamında elde 

edilen ekstraktlar üzerinde gerçekleştirilen GC-MS analizleri sırasında kayda alınan bileşikler 

ve pik alanları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Normal şekilde yıkanmış tüylere ait GC-MS sonuçları 

 
 Normal sıcaklık ortamı 80˚C sıcaklık ortamı 

Maddenin Adı Zaman Alan %Alan Zaman Alan %Alan 

1 
9-Octadecenoic acid 

(Z)- (CAS) 
19.473 1532743 3,20 - - - 

2 
Tetradecanoic acid 

(CAS) 
- - - 19.477 1535794 5,95 

3 
Octadecanoic acid, 2,3-

dihydroxypropyl ester 
20.476 2471041 5,16 - - - 

4 
Pentadecanoic acid 

(CAS) 
- - - 20.850 796476 3,09 

5 2-dodecanol - - - 21.140 668561 2,59 

6 
Hexadecanoic acid, 

methyl ester (CAS) 
21.897 1386750 2,89 21.901 970547 3,76 

7 
Heneicosanoic acid 

(CAS) 
22.018 4106078 8,57 - - - 

8 n-Hexadecanoic acid 22.628 3772268 7,87 22.643 6253117 24,76 

9 Pentadecanol - - - 23.934 1028925 3,99 

10 Heptadecanoic acid - - - 25.026 1670674 6,47 

11 

Octadecanoic acid, 2-

hydroxy-1,3-

propanediyl ester 

25.654 14451590 30,14 - - - 

12 
9-Octadecenoic acid, 

methyl ester, (E) - 
26.145 2199599 4,59 - - - 

13 
10-Octadecenoic acid, 

methyl ester 
- - - 26.164 2455402 9,52 

14 
Octadecanoic acid 

(CAS) 
28.341 2959698 6,17 28.362 5971198 23,14 

15 Docosanoic acid 35.672 12643238 26,38 - - - 

16 Eicosanoic acid - - - 39.640 3080113 11,94 

 Toplam   45523005 %94,97  52150807 94,68 

 

Tablo 1’den görüldüğü gibi normal şekilde yıkanmış tüylerden viallere alınarak normal sıcaklık 

ortamında 72 saat tutulmuş numunesindeki uçuculaşan maddeler arasında çeşitli yağ 

asitlerinden başka esterler de yer almaktaır. Bu yağ asitleri tüyler üzerinde bulunan yağlardaki 

hidrolitik değişikliklerin ürünüdür. Esterler ise gliseri ve yağ asitleri arasındaki tepkime sonucu 

ortaya çıkmiştır. 80°C sıcaklıkta tutulmuş numunede bazı aistlerin yerini tepkimeler sonucu 

başka asitlerin aldığı görülmüştür. Diğer taraftan sıcak ortamda uçuculaşan maddelerin toplam 

mikltarının arttığı da görülmüştür ki, bu da sıcak ortamda daha fazla koku ayrılmasına işaret 

etmektedir.  

Tablo 2’de aynı maddelerle aynı şartlar dahilinde, ancak ultrason banyosunda yıkanmış 

tüylerden alınmış numunelere uygulanmış GC-MS analizi sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 2. Ultrason yöntemi ile yıkanmış tüylere ait GC-MS analizi sonuçları 

 
 Normal sıcaklık ortamı 80˚C sıcaklık ortamı 

Maddenin Adı Zaman Alan %Alan Zaman Alan %Alan 

1 Dodecanol 16.420 111393 10,01 - - - 

2 Tetradecanol 17.698 69021 6,20 17.718 89260 7,55 

3 1-Hexadecanol (CAS) 18.806 111368 10,01 - - - 

4 Hexadecanol 18.912 132669 11,92 - - - 

5 Tridecanol - - - 18.933 80763 6,83 

6 
Hexadecanoic acid, 

methyl ester 
- - - 21.918 225981 19,12 

7 
Hexadecanoic acid 

(CAS) 
- - - 22.661 476699 40,33 

8 n-Hexadecanoic acid 22.621 188360 16,92 - - - 

9 1-Pentadecanol (CAS) 23.196 118001 10,60 - - - 

10 
9-Octadecenoic acid (Z), 

methyl ester 
26.119 320743 28,81 - - - 

11 
11-Octadecenoic acid, 

methyl ester 
- - - 26.172 251398 21,26 

 Toplam  1051555 %94,47  1124101 %94,52 

 

Tablo 2’de ultrason banyosunda yıkanmış tüylerden alınan numuneden açığa çıkan uçucu 

bileşiklerin oluşturduğu piklerin toplam alanı normal şekilde yıkanmış tüylere ait bileşiklerin 

toplam alanına göre ortalama 50 kat azalmış durumdadır. Bu, ultrason yöntemiyle yıkanmış 

tüylerden en az 50 kat daha az koku ayrılacağına işaret etmektedir. Çünkü ayrılan maddeler 

aşağı yukarı aynı maddelerdir. Diğer taraftan ultrasonla yıkama sonucu uçuculaşabilen madde 

sayısında da azalma gözlemlenmiştir. Bununla birlikte sıcak ortamın etkisiyle parçalanan 

maddelerin bir kısmının yağ asidine dönüşerek toplam pik alanını az da olsa artırdığı 

gözlemlenmiştir. 

Bu tabloların kıyaslanması böyle bir sonuca varmaya imkan vermektedir ki, ultrason 

banyosunda gerçekleştirilmiş olan yıkama daha titiz bir yıkama olmakla birlikte tüyler üzerinde 

kalarak uçuculaşabilen madde miktarını da önemli derecede azaltmıştır. Organoleptik 

denemeler ultrasonla yıkama neticesinde tüyler üzerinde normal ortam şartlarında hissedilecek 

koku kalmadığını, sıcak ortamda ise çok zayıf bir koku oluştuğunu göstermiştir.  

 

 

PROCEEDINGS BOOK 170 www.izdas.org



 

 

TAVUK TÜYLERİNDEN ELDE EDİLEN LİFLERİN YAPISAL ANALİZİ  

Yıkanmış ve kurutulmuş her iki gruba ait tüylerin yüzey yapısının ve içyapısının SEM 

görüntüleri elde edilmiştir (Şekil 2). Şekilden görüldüğü gibi yıkama sonucu liflerin yüzey 

yapısı ve gözenekli içyapısı hasar görmemiştir. Böyle ki, liflerin içyapısını oluşturan 

mikrohücreler ve gözenekli duvarları bozulmamıştır. 

 

 

Şekil 2. Yıkanmış tüylerden elde edilen liflerin yüzey ve içyapı SEM görüntüleri 

 

TAVUK TÜYLERİNDEN ELDE EDİLEN MATERYALLERİN MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ   

Her iki varyant üzere yıkanmış tüylerden kesilmiş lif numuneleri mekanik çekme testine tabi 

tutulmuştur. Test sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır.  

 

Tablo 8. Yıkanmamış ve yıkanmış tüylerden elde edilen materyallerin mekanik test sonuçları 

Yıkama varyantları 

Average 

maximum force, 

N 

Average 

maximum tensile, 

MPA 

Average 

maximum 

elongation, % 

Normal şekilde yıkama 0,4008 141,764 6,503 

Ultrasonik 

yıkama 
 

0,7249 256,388 5,980 

 

Tablo 3’ten görüldüğü üzere ultrason banyosunda yıkanan tüylerden elde edilen lifler normal 

şekilde yıkanmış tüylerden elde edilen liflere göre daha yüksek çekme mukavemeti 

sergilemişler. Ancak liflerin kopma uzaması yaklaşık %8 civarında düşüş göstermiştir. 

 

SONUÇLAR 

Gerçekleştirilen çalışma sonucu belirlenmiştir ki, tavuk tüylerinin yıkama işleminin ultrason 

banyosunda gerçekleştirilmesi yıkamanın temizliği ve yıkama sonrasında tüyler üzerinde 

kalarak nemli ve sıcak ortamda açığa çıkan olmsuz kokuların giderilmesi açısından daha uygun 

bir yöntemdir. 

Ultrasonla yıkama sonucu tüylerin yüzey ve içyapısı bozulmamaktadır ki, bu da tüylerin ve 

tüylerden elde edilen materyallerin yalıtım özellikleri açısından önemlidir.  

Ultrasonla yıkama sonrasında tüylerin mekanik özellkleri olumsuz yönde değişmemektedir. 

Tüy liflerinin çekme mukavemeti %55 civarında artmaktadır. Bunun karşılığında kopma 

uzaması %8 civarında azalma göstermektedir. 
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THE WAYS OF USING THE IT TECHNOLOGY 

IT- ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 

Yerimbet Pernebek 

Professional College "Turkestan Akhmet Yasavi" 

 

Ақпарат технологиясы (АТ, ағылш. information technology, IT) — объектінің, процестің 

немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, 

жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс. 

Ақпарат технологиясы дегеніміз компьютерді және телекоммуникациялық 

жабдықтарды деректерді сақтау, шығару, тасымалдау және өзгертуге арналған 

технология. «Ақпараттық технологиялар» термині 1958 жылы Гарвард Бизнес шолуында 

алғаш рет пайда болды; Гарольд Дж.Я. Либет және Томас Л. Висслер былай деп жазды: 

«Жаңа технология әлі де басқарылмайды. Біз ақпараттық технологиясы (IT) деп 

атаймыз.” Анықтамасы үш санатты қамтиды: өңдеу әдістері, шешімдерді енгізу және 

модельдеудің статистикалық және математикалық әдістері, сондай-ақ бағдарламалық 

қамтамасыз етудің жоғарғы тәртібін енгізу. 

Ақпарат технологиясы —  ақпаратты өңдеу үшін 

пайдаланылатын технологиялық элементтердің, құрылғылардың немесе әдістердің 

жиынтығы. Ақпараттық технология (немесе көпшілікке IT атымен танымал ұғым) — 

қазіргі компьютерлік технология негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өндеу және 

тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер 

мен қазіргі техникалық құралдар жиыны. 

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, 

логикалық – құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны өзіндік 

даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, 

ақпараттық қоғамға бейімдеу. Демек, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы әлемнің 

жүйелік – ақпараттық бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен 

құндылық бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды көздейтін, адамның 

дүниетанымының құрамдас бөлігі болып табылатын интеллектуалды дамуды 

қалыптастырудың бір жолы. 

Интерактивтік тақта (ИТ) – дәріскерге немесе оқытушыға екі түрлі құралдарды, атап 

айтқанда, ақпарат кескіні мен қарапайым маркер тақтасын біріктіріп қолдануға 

негізделген құрал. 

Интерактивтік технологияның жеделдетіп дамуына байланысты тақтаның түрлері де, 

оның типтері күннен күнге даму үстінде. Интерактивті тақта арқылы: 

- үй тапсырмасын тексеру, өткен сөздерді қайталаған кезде "перде", " прожектор" 

қолдануға болады. Тез, аз уақыттың ішінде оқушылардың білімдерін тиімді анықтауға 

мүмкіндік береді. 

- телеграф аспабы арқылы сабақтың тақырыбын жазуға болады және оқушылар сабақтың 

тақырыбына қайта - қайта назар аударып отырады. 

- оқушылар есту, көру сезім мүшелері арқылы мәтінді меңгерту мақсатында флипчарт 

бетіне мәтін теріліп жазылады, музыканы да қосуға болады. 

- мұғалім PowerPoint бағдарламасында жасаған слайдын флипчарт бетіне ауыстырып, 

аспап панеліндегі құралдарымен әр түрлі жұмыс жүргізе алады. 

Оқу үрдiсiнде Интерактивті оқытуды қолданудың маңызы өте зор. Ой өрісі дамыған, 
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шетелдік білім жүйесінен қалыспайтын жас ұрпаққа білім беру жолындағы ортақ 

міндетті өз мәнінде жүргізу үшін, бір - бірімізден тәжірибе алмасып, кемшілік - 

жетістіктерді айтып отырсақ жұмысымыз өнімді болады деп ойлаймын. 

Ақпараттық технологияларды жүзеге асырудағы тағы бір мүмкіндігі – ол электронды 

оқулық. Электрондық оқулық — бұл дидактикалық әдіс – тәсілдер мен ақпараттық 

технологияны қолдануға негізделген түбегейлі жүйе. Электрондық оқулық тек қана 

оқушы үшін емес, мұғалімнің дидактикалық әдістемелік көмекші құралы да болып 

табылады. 

Қазіргі білім беру жүйесі ақпараттық технологиялар мен компьютерлік 

коммуникацияларды белсенді қолдануда. Әсіресе қашықтан оқыту жүйесі жедел 

қарқынмен дамуда, бұған бірнеше факторлар, ең бастысы – білім беру мекемелерінің 

қуатты компьютер техникасымен қамтылуы, оқу пәндерінің барлық бағыттары бойынша 

электрондық оқулықтар құрылуы және Интернеттің дамуы мысал бола алады. 

Бүгінгі таңда білім беруді ақпараттандыру формалары мен құралдары өте көп. Оқу 

процесінде ақпараттық және телекоммуникациялық құралдар мүмкіндігін комплексті 

түрде қолдануды жүзеге асыру көп функционалды электрондық оқу құралдарын құру 

және қолдану кезінде ғана мүмкін болады. Осындай электрондық оқулықтарды оқытуда 

пайдаланудың негізгі дидактикалық мақсаты білім беру, білімді бекіту, дағды мен 

іскерліктер қалыптастыру, меңгеру деңгейін бақылау. 

Бүгінгі таңда түлектерді даярлау сапасына қойылатын талаптар жоғарылаған кезде 

жаһандық ақпараттандыру, жаңа ақпараттық технологияларды дамыту жүріп жатыр. 

Қазіргі білім беру жүйесі үшін оқыту-бұл, ең алдымен, білім мен шеберлікті алуға 

бағытталған танымдық іс-әрекет. Өзгеріс оқушы тұлғасында да жүреді: бірінші кезекте, 

интеллект жоғарылайды және негізгі бағыт өзін-өзі дамытуға бағытталады. Жоғары оқу 

орны студент алдымен оқиды, содан кейін басқаларды басқаруға бағытталған саты 

жүреді 

Білім беру мәселелерін шығармашылықпен және өз бетінше шеше алатын мұғалімді 

дайындаудағы жаңа тәсілдерді әзірлеу қажет. Мұндай тәсілдер келесі мақсаттарды 

көздейді: 

 Студенттердің педагогикалық қызметінің шығармашылық сипаты туралы және 

оның қоғам өмірінде үлкен рөл атқаратыны туралы түсінігін қалыптастыру; 

 Болашақ мұғалімдердің кәсіби мәдениетінің пайда болуы; 

 Жеке ерекшеліктерді ескере отырып, жеке және кәсіби дамуға, өз бетінше өзін-

өзі дамытуға бағдарлау. 

Білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдану болашақ маманды даярлау 

сапасы артатынына ықпал етеді. 

Ақпараттық технологиялар деп объектінің, процестің немесе құбылыстың жай-күйі 

туралы жаңа сападағы ақпаратты алу үшін деректерді жинау, өңдеу және беру құралдары 

мен әдістерінің жиынтығын түсіну керек. 

Білім берудегі ақпараттық технологиялардың артықшылықтары бар, олардың ішінде: 

* білім беруді ақпараттық қамтамасыз етуді басқарудың ең тиімді жүйесін құру; 

* оқыту процесінде білім алушылардың танымдық іс-әрекетін қалыптастыру; 

* ақпараттық технологиялардың көмегімен оқу үдерісін дараландыру және таным 

процесінің мүмкіндігі  

PROCEEDINGS BOOK 174 www.izdas.org



 

 

Бүгінгі күні ақпараттық технология кең көлемде оқыту мен педагогикалық 

ұйымдастыру қызметінде барлық республикалық жоғары оқу орындарында 

қолданылады. 

Қазіргі білім беру жүйесі ақпараттық технологиялар мен компьютерлік 

коммуникацияларды белсенді қолдануда. Ғылым мен техниканың соңғы жетістіктеріне 

сүйене отырып, оқыту процесіне түрлі ақпараттық технологияны ендіру қажеттілігі 

артуда. Ақпараттық технологияның түрлеріне интернет желісін, телекоммуникацияның 

түрлерін (E-mail, Web-форумдар, электронды конференциялар, чат- конференциялар 

және т.б.) пайдалану жатады. Оқыту үрдісін ақпараттық технологиямен қамтамасыз ету 

жағдайларының өзгеруі оқулықтардың дамуының жаңа кезеңіне электронды 

оқулықтардың пайда болуына алып келді. Электрондық оқулықтың ерекшелігі - 

моделділікке сәйкестігі, жоғары мобильділігі мен оқуға, үйренуге икемділігі. Қазіргі 

уақытта электронды оқулық - университетте оқытушы мен студенттің бірлескен іс - 

әрекетін ізгілендіру құралы деп танылуда. Электрондық оқулықты пайдаланудың 

маңызын атап көрсетсек: 

 теориялық материалдарды өз бетімен оқып-үйренуге, зерттеуге мүмкіндік беруі; 

 сабақты иллюстрациялық материалдар ретінде жабдықтауда көмектесуі; 

 сабақта және сабақтан тыс уақытта өз бетімен әртүрлі деңгейлі, шығармашылық 

тапсырмалар орындауға мүмкіндік беруі; 

 емтиханға дайындық кезеңдерінде пайдалануға болатыны. 
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(Н.Ермеков, Н.Стифутина) 

8. ↑ Chandler, Daniel; Munday, Rod, "Information technology", A Dictionary of Media 

and Communication (first ed.), Oxford University Press, retrieved 1 тамыз 2012 
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Қазіргі кезеңде адам баласының денсаулығын сақтау өзекті мәселелердің бірі болып 

келеді. Өзгеріске енген экология, қоршаған орта адам баласының денсаулығына кері 

әсерін тигізеді. Сондықтан әр адамды мектеп кезеңінен бастап салауатты өмір салтын 

сақтауға үйретуіміз керек. Оқушының барлық салауатты өмір салтын сақтау негізін білу 

өте қажет, себебі ол тек қана мықты денсаулық үшін жауап бермейді, сонымен қатар 

белсенділік пен ми қабілеттерінің дамуына жауапты. Ол үшін дұрыс тамақтану, күн 

тәртібін сақтау, дене шынықтыру жаттығуларын орындау және жағымсыз әдеттердің 

болмауы керек. Мектеп оқушыларының денсаулығына белсенді қозғалыстың 

жеткіліксіздігі, гигиеналық талаптардың сақталмауы, компьютер мен теледидар кері 

әсерін тигізеді. 

Дене шынықтыру сабақтары мен қатар сабақтан тыс іс-шаралар, спорттық сауықтыру 

жұмыстары бірталай міндеттерді атқарады. Осы міндеттердің тиімді шешімі болып сабақ 

жоспарының, мектеп спорттық жұмысының жоспарының дұрыс құрылуы мен 

ұйымдастырылуы саналады. Тек сонда ғана дене шынықтыру сабақтары мен спорт 

арқылы оқушының денсаулығын нығайту, дене шынықтыру құндылықтарын 

қалыптастыру үшін сабақ пен сабақтан тыс үрдістердің тығыз байланыста болу, 

оқушының жеке қабілеттерін, денсаулығын, қызығушылығын арттыру, спорттық 

секциялар, үйірмелер жүйесін дамыту міндеттері шешіледі. Ал оқушылардың пәнге 

қызығушылықтарын арттыру үшін, сабақ барысында тақырыпқа байланысты спорт 

түрлерінің шығу тарихын, спорт түрлері дамыған елдерді спорттың әр саласындағы 

белгілі спортшылар өмірін алуға болады. [1] 

Оқушының жан-жақты, ой-өрісі, тұлғасы жоғары деңгейде дамуында дене тәрбиесінің 

алар орны орасан зор. Ал оны мектеп кезінен бастап дұрыс жолға қойса, нәтижесі жемісті 

болады. Әр спорттың түрі оқушылардың қызығушылығын, дене бітімін ғана дамытып 

қоймайды, сонымен қатар олардың ой-өрістері дамиды. Мысалы, шахмат, тоғызқұмалақ 

ойындары есте сақтау және математикалық қабілеттерді дамытады. «Көңілді мәре» 

сайысы оқушылардың ой-қабілетін, жылдамдық ерекшелігін, тез шешім қабылдауына 

және топтық әрекет жасауына бейімдейді. 

Дене тәрбиесі – қоғамдағы жалпы мәдениеттің бөлігі, адамның дене қабілеттерін дамыту  

мен денсаулығын нығайтуға бағытталған әлеуметтік қызметтің бір саласы. Жастардың 

жан - жақты дамуын дене тәрбиесінсіз елестету мүмкін емес. Денесі жақсы дамыған деп 

күн режиміне спортпен жүйелі айналысуды енгізген,  ағзаның шынығуы  үшін  табиғи  

факторларды тұрақты пайдаланатын, жұмысты белсенді демалыспен кезектестіріп 

отыратын жас адамды  айтамыз. 

Біздің елімізде кәсіподақтардың бірыңғай ерікті дене шыңықтыру- спорт қоғамдары 

құрылған. Оның негізгі міндеттерінің бірі балалар мен жеткіншектердің арасында дене 

шынықтыру – сауықтыру және спорт жұмыстарын ұйымдастыру  болып табылады, 

өйткені дене тәрбиесінің негізі балалық және жеткіншектік жаста қаланады. Тек қана осы 

кезеңде дене жаттығуларымен айналысу кажеттілігі қалыптасады, дағдылар мен 

іскерліктер жинақталады, спортқа қызығушылық калыптасады. [2] 
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Гимнастика - дене тәрбиесі жүйесінің негізі. Дене тәрбиесі жүйесінде қандай жаттығу 

болсын, барлығы гимнастикалық жаттығулардың негізін құрайды. Айталық, жалпы 

дамыту жаттығулары - спорттың барлық түрінде, ең әуелі денені қыздыру үшін, арнаулы 

жаттығуды орындау үшін дайындықтан басталады. Мысалы, таңертеңгілік бой жазу 

жаттығуларының жиынтығы - гимнастикалық жалпы дамыту жаттығулар жиынтығынан 

тұрады. Міне, сондықтан да гимнастикалық жаттығулар бүкіл спорттың негізін қалайды. 

Гимнастика адамның дұрыс қозғалысының, күш-қуатының, сымбаттылығының, т.б. 

адам бойындағы барлық қабілет қасиетінің дұрыс қалыптасуының негізгі көзі, 

денсаулығының дұрыс қалыптасуы. Жалпы адамның адами болмысын қалыптастырады. 

Гимнастикамен шұғылдану деген сөз - адамның өзін-өзі тіршілікке қалыптасуға 

дайындауы болып табылады. 

Гимнастикамен шұғылдану, негізінен екі бағытта жүреді. Біріншісі - гимнастиканың 

негізін қалайтын жалпы дамыту жаттығулары. Сондықтан, негізгі гимнастика деп 

аталады. Негізгі гимнастика барлық жаттығулардың негізгі жиынтығы болып табылады. 

Гигиеналық гимнастика - денсаулықты қалыптастыратын, таңертеңгілік бой жазу 

жаттығуларының жиынтығы, сондай-ақ өндірістік гимнастика және арнаулы емдеу 

гимнастикасы. 

Ырғақты гимнастика - негізгі мақсаты әр адамның дене жағынан дамуына байланысты 

және жалпы денсаулығына байланысты шұғылданады. Жалпы дамыту жаттығуларының 

маңсатты түрде белгілі бір уақыт аралығында үздіксіз орындалуы. 

Атлетикалық гимнастика - жалпы дамыту жаттығуларының арнаулы мақсатты түрде 

дене құрылысын жетілдіру үшін қолданылады. Бірақ бұл жаттығулар арнаулы 

гимнастикалық жабдықтармен орындалады. Айталық батпан, қосшоқпарлы 

батпандармен орындалатын жаттығулар болса, сондай-ақ, тренажорлық аспап-

құралдарда орындалады. Атлетикалық гимнастика негізінен - жалпы дамыту мақсатында 

спорт ретінде де қарастырылады. [3] 

Екіншісі - спорттық гимнастика. Спорттық гимнастика бірнеше жекелеген спорт 

жаттығуларынан тұрады.  Бұл жаттығулар жекеленген спорт түрі болып есептеледі.  

Ерлердің жабдықтары - керме, шығыршық, қоссырық, кіші және үлкен ағаш ат және 

еркін жаттығу. Әйелдердің жабдықтары - бөрене, үлкен ағаш ат, әр түрлі биіктегі 

қоссырық және еркін жаттығу. 

Спорттың акробатика - жұптасып және топтасып орындалатын акробатикалық 

жаттығулар. Гимнастиканың бір түрі ретінде қаралатын аса күрделі жаттығу.  

Көркем гимнастикамен әйелдер шұғылданады. Жалпы көркем гимнастикасының 

орындалуы би қозғалысына негізделген, қолда әр түрлі құрал-жабдықтарды ұстап жүріп 

немесе лақтыра отырып, сол құралдың қозғалысымен бірге билеп жүріп орындалады. 

Ең әуелі гимнастика сабағы басталмас бұрын, сабақтың қауіпсіздік ережесін үйрену 

керек. Мұғалімнің тұжырымдамасымен орындалады. Гимнастикамен арнаулы 

шұғылданушы өзі сақтана жүріп, спортпен шұғылданудың жалпы ережесін білуі керек. 

Содан кейін, әріптесін сақтандыра білуі керек. Мұны орындау әр спортшының міндеті. 

Жеңіл атлетика - бүгінгі таңда тек біздің елде ғана емес, дүние жүзінде кең таралған 

спорт түрі. Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығулары - тегіс жерде жүгіру, бедерлі жерде 

жүгіру, жүру, кедергілермен жүгіру, ұзындыққа және биіктікке секіру, лақтыру, жеңіл 

атлетикалық көпсайыс. 

Жүгіру - қысқа, орташа және ұзақ қашықтық болып үшке бөлінеді. Қысқа қашықтыққа - 

100, 200, 400 м және 110 м кедергілі қашықтық жатады. Орташа қашықтыққа800,1000, 
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1500, 2000, 3000 м жүгіру және 3000 м кедергілі қашықтыққа жүгіру жатады. Ұзақ 

қашықтыққа - 5000, 10000, 20000, 42 шақырым 192 м марафондық қашықтық және 50 

шақырым кросс (дала жарысы) жатады. 

Жүру - 20 шақырым спорттық жүріс. Лақтыру - диск, найза, граната, балға, доп және 

ядро. Секіру - орында тұрып және жүгіріп келіп ұзындыққа секіру, биіктікке және 

сырықпен секіру, үш аттап секіру. 

Жеңіл атлетикалық көпсайыс - көпсайыс құрамына жеңіл атлетиканың жаттығуынан 10 

жаттығуға дейін кіреді. Олар - жүгіру, секіру, лақтыру және кедергілерден өту. 

Сөре және мәре. Жарыс барысында сөреден шығу үшін жүгіруші төменгі және биік сөре 

жағдайында тұрады. Қысқа қашықтыққа жүгіргенде төменгі сөре жағдайында тұрады. 

Орта және ұзын қашықтыққа жүгіргенде биік сөре жағдайында тұрады. Төменгі және 

биік сөреде жүгіріп шығу әдіс-тәсілін студенттер мектеп бағдарламасынан оқып 

кеткендіктен, оған қайтадан оралмадық. [4] 

Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығуы - жүгіру. Ол жеңіл атлетиканың барлық 

жаттығуларында қолданады. Сондықтан, кім болсын, жеңіл атлетикамен 

шұғылданғанда, ең алдымен жүгірудің айла-тәсілін меңгеруі керек. 

Жүру. Адам баласының табиғи жүруі бар. Екінші - жүрудің спорттық түрі бар. Әрине, 

екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Спорттық жүрістің негізгі ережесі, әрбір 

аттаған сайын, яғни, алдыға аттаған аяқтың өкшесі жерге тимейінше итерілетін аяқты 

жерден көтеруге болмайды. Демек, адамның екі аяғы да жерге тимейтіндей көтеріліп 

кететін фазасы болмауы керек. Бұл жағдайға кез келген спортшы қалыптасып үйрене 

бермейді. Табиғи жүрісте көтеріліп кететін фазасы болады. Яғни, жүгірудің алғы шарты 

орындалады. Спорттың жүріспен жарысқа қатысқан спортшы жүгіріп кетпес үшін 

көтеріліп кететін фазасын төрешілер мұқият қадағалайды. 

Әдетте, жүгірудің әдісін білетін спортшылар төменгі сөреден шығудың әдісін жақсы 

меңгерген болса, жылдамдықтан көп ұтады. Бұл деген жүгіріс әдісін меңгерді деген сөз. 

Ал жоғарғы сөре жүгіріс әдіс-тәсілін меңгеруге айтарлықтай әсер ете қоймайды. Бірақ 

орта және ұзақ қашықтыққа жүгіргенде аяқты көтеріп алып, алға соза басудың өзіндік 

ерекшелігі бар. Мәселен, біреу қысқа адымдайды, енді біреу жүгіргенде адымын ашады. 

Жүгірушінің жылдамдығы, міне, негізінен осы жағдайдың орындалуына байланысты.  

Сабақтан тыс әр түрлі спорттық іс-шараларға қатыстыру арқылы оқушылардың 

белсенділігін арттыру — дене шынықтыру пәнінің мұғалімінің басты мақсаттарының 

бірі болып есептеледі. Оқушылардың бос уақыттарын тиімді өткізу мақсатында 

волейбол, баскетбол, футбол, теннис үйірмелері өткізіледі. Салауатты өмір салтын 

насихаттау мақсатында мектепте жылына 4 рет денсаулық күндері өткізіліп тұрады. 

Оқу жылының басы қыркүйек айында Республикалық «Денсаулық фестивалі» кезінде 

гимнастикалық жаттығулар жасалынып, жеңіл атлетикалық жүгіріс, веложүріс, спорт 

ойындары өткізіліп, жеңімпаздар мақтау қағаздарымен марапатталады. Денсаулық 

фестиваліне ұстаздар, білім алушылар түгел қатысып, белсенділік танытады. 
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PSYCHOLOGICAL TRAINING OF WEIGHTLIFTERS 

АУЫР АТЛЕТТЕРДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДЫҚТАРЫ 

Kenes Aziza Maratovna 

Turkestan Ahmet Yasawi Professional College 

 

Көп күндік ауыр турнирде ынталы табысқа жету үшін, кей жағдайда әртүрлі 

кездесулерде, көбінесе қауіпті қарсыластар болғанда спортшыдан үлкен техникалық 

тәсілдерді дұрыс қолдана білуін, дене шынықтыру жұмыстарын жоғары деңгейде 

көрсете білуі үшін жан – жақты психологиялық дайындықты талап етеді. 

Ауыр атлеттерде психологиялық дайындық ең алдымен, мамандандырылған түйсік 

дәрежесін жетілдіруде: арақашықтық сезімін және соққы алу уақытын, бағыт көрсетуші 

әсер ету жылдамдығы, қарсыласының іс - әрекетін білу, тактикалық ойлау, зейін көңіл 

қоя білу және де екіншіден спортшының психологиялық жағдайымен санаса білу.  

Ауыр атлеттің психологиялық дайындығын мынадан байқауға болады: жоғары 

деңгейдегі сипатталған сапаларын дамыту және психологиялық дайындық деп аталатын 

қабілетін бақылау. Оны сипаттайындар: өзіне деген сенімділік, күресте алдына қойған 

мақсатына жету үшін бар күш-жігерін жұмсай білу, айтарлықтай психологиялық 

тұрақтылықты көрсетуі.  

Спецификалық психикалық процесстерде даму деңгейін көрсету спортшының күрестегі 

іс-әрекетіне, көбінесе спортшының табиғи дарындылығының табысты жетілдіруде, 

арнайы жаттығуларды орындау барысында қалыптасады. 

Спецификалық психикалық функцияны жетілдірілмеген даму деңгейі немесе нашар 

компенсацияның басқа көрсеткіштері, мысалы – іс-әрекеттің бәсеңдеуі, үлкен қозғалыс 

жылдамдығымен немесе жақсы сезіммен арақашықтықты сезінбеу және нәтиженің 

толық дайындығына, спортшының өзіне сенімсіздігі немесе психикалық 

тұрақсыздығына байланысты.  

Психикалық табандылық – бұл спортшының жаттығыулардың қиын түрлерінде және 

жарыстардағы көңіл күйінің эмоциональды оң жақтарында жұмысқа қабілеттілігі және 

психикалық сапасы нағыз күресте керек, қандай да болсын фактордың әсеріне 

қарамастан, жағымсыз эмоциональды көңіл күйдің кезінде және психикалық күйзелісте 

өзін ұстай білу [1]. 

А.Ц. Пуни сонымен қатар психологиялық табандылықың құрамына жоғары дамыған 

танымдықты, жігерлі көңіл күй функцияларын кіргізеді. «Спортшының жарыстарға 

дайындығы өзінің күшіне сенуінен, жеңістерге жету және өзін көрсете білуге 

ұмтылуынан оптимальды көңіл күйде оянуынан, кедергілерге табандылықпен, өзінің 

тәртібін дұрыс басқара білуінен қалыптасады деп есептейді». 

Г.М. Гагаева спортшының дайындығық көңіл күйін басқаша қырынан көрсетеді. Оның 

түсінігінше бұл жағдай тек қана эмоциональды жігерлікпен қайсарлықты және ағза 

жүйесінің ең жақсы қолайлы афферентік және эфферентік деңгейімен сипатталады деп 

есептейді.  

Ауыр атлеттердің жарыстарға психологиялық дайындығы оның жарыстарда сәтті 

мүмкіндігінің болуымен түсіндіріледі. Психологиялық дайындықта өзіне сенімділік 

үлкен роль атқарады, жігерлік және т.б өлшемге және формализацияға берімейді, 

сондықтан олар қосымша зерттеудегі берілген әділдік болып табылады. 
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Көптеген психологтар спортта спортшының психологиялық дайындығының мәнін 

жарыстардың өзіне әр жағдайда экстремальді жағдай жасай білуімен және дер кезінде 

қолайлы жағдай жасай білуі, шиеленіс жағдайында іс – қимыл әрекеттерінің бірігіуін, 

үздіксіз бақылаумен өзінің тәртібіне басшылық жасай білуімен ерекшеленеді. 

Жарыс алдындағы дайындық кезінде жалпы қоғамдық дайындық кезеңдермен және 

жалпы психологиялық дайындық акценттері біртіндеп істеледі, ал арнайы дайындық 

кезені – бұл осы жарысқа арнайы психологиялық дайындық болып табылады. 

Жаттықтырушының негізгі міндеттері – спортшыларды жетістіктерге жетуге 

ұмтылдыру, бұл спортшының психологиялық дайындығының ажырамас бөлігі болып 

табылады. Бұған жету үшін спортшы да жеке басының, спорттың нәтижелеріне 

қызығушылығы оған өнерді бағалайтындай, терең қызығушылығын оятуға тәрбиелеу 

қажет. 

Жағымсыз сезімдерді болдырмау мақсатында спортшы күрестерде өзін тұрақты ұстай 

білуге дағдыланып, өзіне күш түсірмей максимальды жүктемелер мен шаршауды 

болдырмауға тырысып, салмағын сақтай отырып, шектеулі тамақ пен сусынды тұрақты 

қолдана білуге ұмтылыуы қажет. 

Спорттың қай түрі болмасын мәренің алдында жағымсыз сезімдерді кештіреді – бұл 

мәренің алдындағы күйзеліс және енжарлық, бұл спортшының осы жағдайда өзінің 

күшіне сенімсіздік тудыру мен сипатталады, оларда алдағы жарыстан жетістіктерге жету 

сенімсіздігі пайда болады.  

Спорттағы «психологиялық кедергілерге» жататындар:  

- жеңілістің алдындағы қорқыныш (ол мүмкіндігінше асқынған өзімшілдік, 

меңмендік, өзінің жеке ойлауымен команданы немесе ұжымды жеңіліске ұшырату қаупі, 

жақын адамдары мен жаттықтырушының нашар көрсеткіштері, дұрыс бағаламау 

сезімдері); 

- қарсыластың алдындағы қорқыныш, оның мықты жақтарының немесе оның 

жетістіктері жайлы ақпараттың дұрыс еместігі, немесе сенімсіздігі немесе өзінің 

мүмкіндігінің дұрыс бағаланбауы; 

- күресте бірден ұтылу қаупі немесе қарсыластың сыртқы көрінісінің күштілігі; 

- жоғарғы темпті күрестің күштілігіне шыдамау қаупі; 

- жаңа жарақат немесе қайтадан алу қаупі; 

- әділдіктің дұрыс болмауы, қарсыласына субьективті қатынас көрсету; 

- осы күнге дейін көп спортшылардың арасынан өздеріне деген сенімсіздіктің 

жайылуы. 

Осындай ойлар мен осыған ұқсас күйдің әсерінен спортшы шегінен асқан ашушандық 

қозған және солғын, енжарлық күйге түседі. 

Мәре алдындағы қалтырау жағдайында тұрған спортшы күшті қобалжығандықтан күрес 

алдындағы өз жағдайын дұрыс түсіне алмайды, тек қана өзінің шығу жоспарымен ғана 

шектеледі. Осы күресте жеңу үміті тек қана әр түрлі сақтанумен, яғни қорғануға 

ауысады. Сондықтан спортшының назары төмендеп, есі кейбір жарыс алдында бұзылып, 

өзін дұрыс ұстай алмай шектен тыс дірілдеп, ашуға булығып өз орнында отыра алмай, 

айғайласып тұрпайы мінез көрсетіп, дауласады. 

Б.И.Рысевтің зерттеу қорытындылары бойынша мәре алдындағы жағымсыз қалтырауға 

және мәрелік енжарлыққа мыналар жатады: дем алу мен жүректің соғуы, қан 
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қысымының жоғарылауы, жаттығудан кейінгі 5 минут үзілісте қайрадан өз қалпына 

түседі де, кейбір жағдайларда қолайлы жасырын қозғалыс кезеңінде іс әрекетінде 

берілген жағдайда тербелмелі болып көрініп, өте жылдам аралықта қолайлы 

өзгерістердегідей ауытқиды. Алаңға шығар алдында жүрек қағысының соғысы, қан 

қысымырың артуы мен тыныс алу 5 минуттық демалудан кейін жоғарлау немесе 

төмендеу жағына қарай өзгереді [2]. Осы қиыншылықтардан мүмкіндігінше шыға білу 

үшінбүкіл ерік жігерін жетілдіруі қажет. Нақтылы жарыстарға психологиялық дайындық 

педагогтік – психологиялық іс – шараның жүйесіне жетумен, комплексті түрде 

бағытталған жүйені қолдана білумен сипатталады. 

Спортшыларды жарыстарға даярлау барысында олардың психикалық хал-ахуалын 

жетілдіріп, қалыптастыру мақсатында физикалық-техникалық мүмкіншіліктерін ұлғайту 

қажет. 

Адамды белгілі бір іс-әрекеттерге дайындау – бұл сол іс-әрекетке жемісті қатысу 

дағдысын қалыптастыру үрдісі деген сөз. Осы дайындықтың ішінде бірқатар 

компоненттерді атап айтсақ: олар – бұлшықеттік, функционалдық, операциялық, 

психологиялық, т.б. Кез-келген іс-әрекетке адам психологиялық жағынан дайын болуы 

керек. Әсіресе, өзгермелі жағдайларда мақсатқа жету кезеңдерінде құнды бағыт-

бағдарлар қажет. Спортшының іс-әрекеті дәл осындай белгілерге ие. Психологиялық 

дайындық – бұл спортшының бойындағы жарыс алдындағы және жарыста жақсы нәтиже 

көрсету үшін, педагогикалық-психологиялық жағынан әсер етудің бір жүйесі. 

Психикалық дайындық: біріншіден, спортшы бойындағы барлық физикалық-техникалық 

дайындықтарды барлық мүмкіншілігін пайдалануға, екіншіден, жарыс алдындағы және 

жарыс кезіндегі қалыптасқан келеңсіз жағдайларға (өз күшіне сенбеу, жеңіліс қауіпінен 

қорқу, ұйқының бұзылуы, т.б) бой бермеуге көмектеседі. 

Жарыста жоғары нәтиже көрсету, бұл спортшылардың физикалық-техникалық 

мүмкіндігінің жоғары деңгейімен қатар, психологиялық дайындығына да байланысты 

екені дәлелденген. 

Шындығында, спортшыға өзінің физикалық, техникалық және тактикалық жетістіктерін 

көрсету үшін және бойындағы қосымша мүмкіндіктерге жол ашу үшін спортшыға 

психологиялық тұрғыдан дайындық керек. 

Жарыстың психологиялық ерекшеліктері, заңдылықтары, себептері және жарыс алды 

қалыптасқан жағдай – спортшының психикасына үлкен жауапкершілік жүктейді. 

Спортшы бойындағы жылдар бойғы жаттығулар нәтижесінде қалыптасқан күшін, 

жігерін жарыста немесе жарыстан санаулы уақыт бұрын жоғалтуы мүмкін.  

Сондықтан, спортшыны міндетті түрде «психологиялық» тұрғыдан дайындау - жеңістің 

алғы шарты. 

Адамның психикасы және бойындағы ерекше қасиеттері уақыт өте келе білініп, 

біртіндеп қалыптасады. Спортшыларды психологиялық тұрғыдан дайындаудың тиімді 

жолы оны жарыстарға, спорттық бәсекелерге ұдайы қатыстыру. Жарыстарға қатысу 

арқылы, спортшы жоғары көрсеткіштерге жетеді және өз бойындағы спорттық 

жетістіктерді шыңдап, мақсатына ұмтылуға сенімділік пайда болады. 

Психологиялық дайындықты екі топқа бөлуге болады: 

1) Жалпы психологиялық дайындық 

2) Нақты бір жарысқа психологиялық дайындық. 

Психологиялық дайындық процесінің негізгі мақсаты – спортшының психикалық көңіл-
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күйін жасау болып табылады: 1) ұзаққа созылатын жаттығу процесіне; 2)жалпы 

жарыстарға; 3) нақты жарысқа спортшының психикалық дайындығын жасау. Ұзаққа 

созылатын жаттығулар мен жарыстарға психологиялық дайындық алдын-ала 

жүргізіледі. Бұл жалпы психологиялық ахуал кезеңіне ұласады, ал нақты бір жарысқа 

тікелей дайындық арнайы психологиялық дайындық деп аталады. Осы жалпы және 

арнайы психологиялық дайындықтар арасында дайындықтың соңғы кезеңіндегі 

спортшының психикалық жағдайын түзету мақсаты көзделген арнаулы іс-шаралар 

өткізілуі мүмкін. 

Жеке тұлғаның қасиеттерін қалыптастыру мен жетілдіру бұл дайындықтың түпкі 

мақсаты болып табылады. Күнделікті іс-шаралардың мақсаты нақты қойылады. Ол 

спортшы бойында жаттығу немесе жарыстың табысты болуын қамтамасыз ететін 

жағымды психикалық жай-күй жасау болып табылады. Спорттық мінез – бұл спорттық 

жарыстарда, жоғары нәтижеге жету үшін дайындық барысында қалыптасатын адамға тән 

қасиет. 

Спортшының психологиялық тұрғыдан дайындығын білдіретін негізгі көрсеткіштері: 

1)  Кез келген жағдайда сабырлылық таныта білуі; 

2)  Оның өзіне және өз күшіне сенуі; 

3)  Бойында жеңіске деген құштарлықтың болуы. 

Жас спортшылардың психологиялық дайындығы жарыс барысында шынайы байқалады. 

Ресми кездесулер бұл бапкердің өз командасының психологиялық, тактикалық 

дайындығын пысықтауы, байқауы ретінде көрініс табады. Кезекті кездесулерде 

спортшылар өздерінің жетістіктерімен бірге, өз кемшіліктерін біледі. Осындай 

кездесулерде, спортшыларға қажетті психологиялық қасиет қалыптасады және ол одан 

әрі шыңдала түседі. 
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Ұлттық экономика —қызметі көбінесе елдің экономикалық аумағында жүзеге 

асырылатын шаруашылық бірліктердің жиынтығы (үкімет‚ жеке тұлғалар‚ пайда 

алмайтын жекеше ұйымдар‚ кәсіпорындар‚ фирмалар‚ компаниялар‚ т.б.).  

Ұлттық есепшіліктің халықаралық тәжірибесінде экономика аумақ санатына мыналар 

жатады: елдегі әкімшілік басқарудың еркін тауар-ақша айналысы жүзеге асырылатын 

аумағы; әуе кеңістігі‚ мемлекеттің балық аулауға‚ шикізат‚ отын өндіруге айрықша 

құқығы бар аумақтық су мен құрлықтық қайраң; шет елдегі “аумақтық анклавтар”‚ яғни 

елдің дипломатикалық‚ әскери‚ ғылыми және басқа мақсаттар үшін меншікті жалдау 

негізінде немесе сатып алу жолымен басқа мемлекеттерде пайдаланатын экономикалық 

аймақтары; кеден бақылауынан азат аймақтар — бұл аймақта сыртқы сауда мәмілесінің 

заты болып табылатын кез келген материалдық құндылықтар кеден бақылауына 

жатпайды және импорт баждары мен алымдары салынбайды.  

Ұлттық экономиканың тепе-теңдікте қызмет етуі деп, барлық бір-бірімен байланысты 

нарықтарда сұраныс пен ұсыныстың тең болған жағдайы түсініледі. Түпкі өнімдер мен 

қызметтер нарығында тепе-теңдік жағдай орнағанын өндірушілердің табыстары 

барынша мол болғаны және тұтынушылардың сатып алған өнімдерінен барынша мол 

пайдаға ие болғаны сипаттайды. Өндіріс факторлары нарығында тепе-теңдік орнағанын 

осы нарыққа түскен өндірістік ресурстардың өзінің сатып алушысының табылғаны 

көрсетеді, ал сұранысты қалыптастыратын ресурстардың иелерінің шекті табысы, 

ұсынысты қалыптастыратын әр ресурстың шекті өніміне тең болады. Егер ақша 

нарығында ұсынылған ақша қаржыларының саны, оның өздерінде болғанын ұнататын 

адамдар мен кәсіпкерлердің сұранысына тең болса, онда осы ақша нарығында тепе-

теңдік  болғаны.  

Жалпы экономикалық тепе-теңдік идеясы бұдан көп бұрын экономист-классиктердің 

назарын аударған. А.Смиттің айтуы бойынша, өндірушілер мен тұтынушылардың бір-

біріне еркін әсер еткен жағдайында хаос орын алмайды. Бұл 

жағдайда индивидтердің жеке табыс көздеп жасайтын іс-әрекеттерінде экономикалық 

тәртіп орын алады. Осы болмыс баршаға қолайлы жалпы тепе-теңдікке жетуге мүмкіндік 

әкеледі. Жетілген бәсеке жағдайында жалпы тепе-теңдіктің болу мүмкіндігін тұңғыш 

дәлелдеген Л.Вальрас. 

Микродәрежедегі жалпы экономикалық тепе-теңдіктің болуы, тауарлардың, 

қызметтердің және өндірістік ресурстардың әр түрлерінің сұранысы мен ұсынысының 

тең болуымен байланысты, ал макроэкономикалық тепе-теңдік — жиынтық сұраныс пен 

жиынтық ұсыныстың теңесуімен белгіленеді. Басқаша айтқанда, Вальрастың заңы 

бойынша, егер кейбір нарықтарда артық сұраныс болса, онда басқа нарықтарда осы 

көлемде артық ұсыныс болуға тиісті. Нәтижесінде, артық сұраныс пен артық ұсыныстың 

сомасы, қашан болмасын, нелге тең болады.  

Вальрастың тепе-теңдігі жетілген бәсекенің болуын тілеп қана қоймайды. Осымен қатар, 

ол бағадан басқа сұраныс пен ұсыныс факторларының барлығының тұрақты болуын 

тілейді. Ал осындай шарттар нақты экономикада болуы нөлге тең деуге болады. 

Сондықтан жалпы тепе-теңдік жалт етіп тез өтетін, өткінші жағдай — бәсекелік 
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экономиканың идеалдық болмысы деуге болады. Бірақ «қайшылықсыз әлемнің» 

осындай үлгісін зерттеу, бәсекелік экономиканы түсінуге жол ашады. және осы мақсатқа 

жетуге нақты экономикалық ситуациядағы қандай тежеулер кедергі жасайтынын білуге 

мүмкіндік береді. 

Экономикалық тепе-теңдікке жету әдістерін сипаттау үшін 

А.Маршаллдың неоклассикалық концепциясы кең қолданылады. Бұның мәні мынада: 

өндірушілер мен тұтынушылар өздерінің сату және сатып алу жоспарларын 

экономикалық конъюнктураның жағдайына үйлестіреді. Нәтижесінде, нарықтағы тепе-

теңдік сұраныс бағасының ұсыныс бағасынан артып кетуінің әсері арқасында орнайды. 

Немесе, керісінше, ұсыныс бағасының сұраныс бағасынан артық болуының арқасында 

орнайды. Осындай артық болуларды есепке ала отырып, өндірушілер ұсыныс көлемін 

өсіреді, немесе төмендетеді. 

Қазақстан экономикасындағы өнеркәсіптің орны мен ерекшеліктері Әлемде тұрақты 

экономикалық өсудің негізгі факторы өнеркәсіптің тиімді қызметі ретінде танылады, ол 

өз кезегінде экономиканың басқа секторларын дамытуға және әлеуметтік салада 

маңызды рөль атқарады. Мемлекеттің әлемдік нарыққа табысты енуінің және еңбек 

ресурстарын жаһандық бөлудің шешуші жағдайының бірі ұлттық экономиканың 

бәсекеге қабілеттілігі және оның халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі болып 

табылады.Қазақстан Республикасының өнеркәсібі еліміздің ұлттық экономикасының аса 

маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ол өз құрамында ресурстардың өндірісі мен 

өңделуін, оларды түрлендіру мен тікелей жеткізушілерге пайдалану үшін қолайлы 

болатындай түрінде және белгілі бір сапалық параметрлерімен жеткізуді қамтамасыз 

ететін кәсіпорындарды, ұйымдарды, құрылыстар мен технологиялық объектілерді 

біріктіреді.  Өнеркәсіп - бұл Қазақстан экономикасының жетекші секторы. Өнеркәсіп 

өндірісінің үлесі ЖІӨ-нің шамамен 30% -ын құрайды, республика экономикасында 

жұмыс істейтін барлық адамдардың шамамен 20% өнеркәсіптік кәсіпорындарда жұмыс 

істейді. Өнеркәсіптік өнімнің физикалық көлемінің өсу қарқыны жылына 10% -ды 

құрайды. Қазақстанның өнеркәсіптік өндірісіндегі жетекші рөлді тау-кен өнеркәсібі 

өндірісі 60% құрайды. Қазақстан өнеркәсібінің ерекшелігі оның ең бай минералдық 

қорымен ерекше жабдықталуы болып табылады. Тау-кен өнеркәсібінің үлесінің 

ауқымды ұлғаюы әлемдік нарықта оларға деген сұраныстың артуына байланысты 

республиканың мұнайгаз және уран қорларының қарқынды дамуымен байланысты. 

Халық саны әлем халқының 0,25% -на жуық Республика аумағында, вольфрамның 

әлемдік қорының 50% -тен астамы, уран қорының 21% -ы, хром құрамындағы кендердің 

23% -ы, қорғасынның 19% -ы, мырыштың 13% -ы, мыс пен темірдің 10% -ы 

шоғырланған. Қазақстан әлемдік деңгейде мырыш, хром, вольфрам және ванадий кен 

орындары бойынша 1-ші , уран қорлары 2-шіі, асбест қорларында 3-ші , валластонит, 

рений, марганец, фосфат, кен және газ қорларында 4-ші, темір рудасы бойынша 7-ші, 

көмір, мыс және алтын қорлары 9-шы орында. Қазақстанның өнеркәсібі сан алуан 

салалардан тұрады.Өнеркәсіптік кәсіпорындар өнімдері ұлттық экономиканың ауқымды 

бөлігін құрайды. Қазақстанның мұнайгаз өнеркәсібі мемлекеттің ұлттық 

экономикасының жетекші саласы болып саналады. Қазақстан Республикасының мұнай 

және газ ресурстарын шығаруды игеру есебінен экономикада үлкен даму келешегі бар. 

Әлемнің мұнай державаларының ішінде барланған мұнай қорларының көлемі бойынша 

12орын, газ және конденсат бойынша 15 орынды алады.Қазақстан Республикасының 

территориясында 200 ден астам мұнай және газ кен орындары орналасқан. Болжамды 

алынатын мұнай ресурстары 13 млрд тонна көлемінде бағаланады, ал табиғи газ 7,1 трлн 

м3 . Осы ресурстардың шамамен 70% Қазақстанның батыс өңірінде орналасқан. 

Мұнайды өндіру 55 кен орындарында жүргізіледі. Ең ірі мұнайгаз кен орындарына 
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Кашаган, Теңіз (мұнай), Өзен (мұнайгаз), Қарашығанақ (мұнайгазконденсаты), Жаңажол 

(мұнайгаз-конденсаты), Қаламқас (мұнайгаз) жатады. Мұнай саласы еліміздің бюджетті 

табысы мен валюталық түсімдерінің, ЖІӨ-нің басым бөлігін қамтамасыз ететін, 

Қазақстан Республикасы экономикасының негізгі және динамикалық дамушы бөлігі 

болып отыр. Қазақстан аумағындағы табиғи газдың барланған қоры Батыс қазақстанда 

орналасқан, соның ішінде Ақтөбе (шамамен табиғи газдың 40%-ы), Батыс Қазқстан 

(шамамен 16%), Атырау (шамамен 14%) және Қызылорда (шамамен 10%) облыстарында 

шоғырланған. Елдің қалған өңірлерде газдың барланған ресурсы шамамен 20%-ы 

орналасқан. Конденсат ресурсының айтарлықтай бөлігі Каспий теңізі секторында 

шоғырланған,негізінен Батыс Қазақстан(46%) және Ақтөбе (45%) облыстары 

өңірлерінде.Қазақстанда үш мұнай өңдеу зауыты жұмыс істейді. ҚР тиісті әр түрдегі 

өнімдердің кең ауқымын - бензин, дизельді және  қазандық отын, авиация үшін керосин 

және басқа да көптеген мұнай өнімдерін шығарады. Бұл сала дамыған мұнай-химиялық 

сегментке жақын. Елде әр түрлі пластик, талшық, шиналар шығарылады. Қазақстандағы 

мұнай өнеркәсібінің даму ерекшелігі - ол мемлекеттік және жеке кәсіпорындардың 

табысты интеграциясының үлгісі болып табылады. Қазақстанның отын өнеркәсібін ірі 

корпорациялар ғана емес, шағын және орта кәсіпорындар да ұсынады. Қазақстанның 

мұнай өнеркәсібін дамытуға көптеген шетелдік инвесторлар белсенді қатысады. 

Қазақстандағы көмір өнеркәсібі тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар ЕврЭО-тың 

барлық экономикалық аймағында да барынша белді өнеркәсіптердің бірі болып 

табылады. Елде жан басына шаққандағы көмір өндіру, сондай-ақ қорлар бойынша 

көшбасшылардың бірі болып табылады. Оның ең үлкен қоры Орталық Қазақстанда, 

сондай-ақ, солтүстік-шығысқа қарай шоғырланған. Қазақстан Республикасының 

жетекші салаларының арасында түсті металлургия бар. Қазақстан сапалы мыс, мырыш, 

титан, сирек кездесетін түрлі металдар өндіреді. ҚР мыс өндірісіндегі әлемдік 

көшбасшылардың бірі, оның негізгі бөлігі Батыс Еуропа елдеріне экспортталады. 

Қазақстан әлемдік алтын нарығында маңызды орында болып табылады. Елде 170-тен 

астам кен орны бар. Қазақстанның металлургиялық өнеркәсібі темір кенін өндіру 

сегментінде де дамыған. ҚР тиісті темір рудасы бойынша әлемдік көшбасшылардың бірі. 

Сонымен қатар, резервтердің едәуір бөлігі қол жетімді санатқа жатады. Қазақстанда 

шығарылатын темір рудасының негізгі көлемі экспортталады. Инжиниринг 

Қазақстандағы тағы бір маңызды саланың үлгісі болып табылады. Мемлекет әр түрлі 

мақсаттарға арналған жабдықтар, станоктар, сорғылар шығарады. Қазақстан 

Республикасының машина жасау саласының кәсіпорындары шетелдік 

инвестициялармен белсенді қарым-қатынас жасайды - ресейлік, шетелдік, ЕврЭО 

мемлекеттерінің өкілдері инвестицияларды тартуда. Құрылыс материалдарын өндіру - 

Қазақстанның индустриясын ұсынатын табысты индустрияның тағы бір мысалы. 

Мемлекет цемент, құбырлар, шифер, линолеум, түрлі панельдер, керамика және басқа да 

өнімдерді шығарады. Құрылыс материалдарының негізгі көлемі ұлттық ресурстық база 

есебінен өндіріледі. Қазақстанның химия өнеркәсібі де мемлекеттің экономикасы үшін 

маңызды. Оның жетекші сегменттерінің бірі - фосфор өндірісі. Кейбір бағалаулар 

бойынша, Қазақстан оны шығарған ТМД нарығының көшбасшыларының бірі болып 

табылады. Сондай-ақ елімізде хром қосылыстарын, бояулар мен лактар шығаратын ірі 

кәсіпорындар бар. Қазақстан Республикасының химиялық кәсiпорындарының экспорт 

құрылымы технологиялық лимиттiң төмен көрсеткiштерiмен сипатталатын органикалық 

емес химия өнiмдерiнiң басым бөлiгi болып табылады.  Қазақстанның тамақ өнеркәсібі 

ел экономикасының ең серпінді сегменттерінің бірі болып табылады. Тиісті саланың 

құрылымында астықты өңдеу, сүт өндіру, нан, ет өңдеу, жемістер мен көкөністерді өсіру 

кәсіпорындарының қызметі басымдыққа ие. Қазақстанның азық-түлік импортында 
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елеулі қажеттіліктері бар. Бұл импортты алмастыру құралы ретінде тиісті сегменттің әрі 

қарай өсу перспективаларын алдын ала анықтай алады. 

Кез келген экономиканың негізін жұмыс орындары құрайды. Жұмыс орындарында өнім 

өндіріледі немесе өндірістік қызмет түрлері көрсетіледі. Атап айтқанда, кәсіпорында 

өнім өндіріледі, жұмыстар жасалады, қызмет көрсетіледі, яғни тұтынудың негізі 

жасалып, ұлттық байлық көбейтіледі. Ұлттық экономиканың барлық кезеңдерiндегi 

негiзгi буыны кәсiпорын болып табылады. Осы кәсiпорында өнiм өндiрiледi, жұмыскер 

өндiрiс-құралжабдықтарымен тығыз байланыста болады. Кәсiпорын деп пайда алу және 

оны көбейту мақсатында бәсекеге қабілетті тауарлар мен қызметтердi өндiрумен, оны 

өткiзумен айналысатын заңды түрде құрылған дербес шаруашылық субъект немесе 

заңды тұлғаларды айтады. Өндірістік кәсіпорын – тұтынушыларға қажетті 

өнімді,тауарды дайындауға қабілетті кәсіби ұйымдастырылған еңбек ұжымы бар 

мамандандырылған ұйым. Кәсіпорынның басты мақсаты барынша жоғары пайда алу 

және жоғары пайдалылыққа жету және жұмыс орындарын құырып, жергілікті 

тұрғындарды жұмыспен қамту.Осы мақсаттарға жету үшін кәсіпорын алдына 

төмендегідей бірқатар міндеттер қойылады:  

- тұтынушының сұранысына сай және қолда бар өндірістік мүмкіндіктерді пайдалана 

отырып жоғары сапалы өнім шығырып, қызмет көрсету және оны жүйелі түрде 

жаңартып отыру; 

 - иелігіндегі өндірістік ресурстарды ұтымды пайдалану; 

 - кәсіпорынның стратегиясы мен тактикасын жасау және жағдайлардың өзгеруіне қарай 

өзгерістер енгізу;  

- өндіріске, еңбекті ұйымдастыруға және басқаруға алдыңғы қатарлы 

жаңалықтарды,инновацияны енгізіп отыру;  

 - өзінің жұмыскерлерінің жағдайын жасау, олардың біліктілігін арттыру, еңбек 

ұжымындағы әлеуметтік-психологиялық ахуалды жоғары деңгейде ұстау. 

 Сонымен қатар, негізгі мақсаттарға ұмтылуда тұрған корпоративтік мақсаттардың 

барлығы бар. Олар иесінің мүдделері, капитал мөлшері, кәсіпорын ішіндегі жағдай, 

сыртқы орта және белгілі бір талаптарды қанағаттандыруы тиіс (нақты және өлшенетін, 

уақытқа бағытталған, қол жетімді және өзара қолдауға ие) болуы мүмкін. 
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ÖZET 

Öğretmenlerin hemen hemen hepsi akıl ve zeka oyunlarının öğrenmeye katkısı olduğunu 

düşünmektedir. Zekâ oyunları bireylerin kendi yeterliliklerinin farkına varmaları, hızlı ve 

doğru kararlar alabilmeleri, problemlere karşı kendi çözüm yollarını üretebilmeleri ve 

kendilerini sürekli yenileyebilmelerine olanak sunan güçlü araçlardır. Zeka oyunları ile görsel 

–uzamsal düşünme, sıradışı düşünme, dikkat konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında 

gelişim sağlanır. Özellikle 4-18 yaş  çocuklar için bu oyunlar çok önemlidir. Bu çalışmanın 

amacı;  akıl ve zeka oyunları ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin açığa çıkarılmasını 

sağlamaktır. Yapılan çalışmalar genellikle branş öğretmenlerinin görüşlerinin alınması 

şeklinde yapılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar akıl ve zeka oyunlarına yönelik sınıf 

öğretmenlerinin görüşlerine yer vermektedir. Sınıf öğretmenlerinin akıl ve zeka oyunlarına 

bakışlarını belirlemek, akıl ve zeka oyunlarını oynamaya yönelik karşılaştıkları sorunları 

belirlemek, akıl ve zeka oyunlarının ilkokullarda ne gibi kazanımlar sağladığını görmek 

açısından önemlidir. 

Akıl ve zeka oyunlarına yönelik sınıf öğretmenleri görüşlerini incelemeyi amaçlayan bu 

çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 2020-2021 eğitim öğretim 

yılında farklı illerde görev yapan, farklı sınıf düzeylerini okutan, akıl ve zeka oyunlarını 

derslerinde kullanan 45 sınıf öğretmeninin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu 

aracığıyla alınmış olup, çalışmanın deseni durum çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Soru formu araştırmacı 

tarafından geliştirilmiş olup uzman görüşü alınmıştır. Hazırlanan bu form uzman görüşüne 

sunulmuş olup, uzmandan gelen dönüt çerçevesinde forma son şekli verilmiştir. Araştırmada 

verilerin analizinde betimsel analize başvurulmuştur. 

Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun akıl ve zeka oyunlarının bütün 

derslere katkısı olacağını düşündüğü görülmüştür. Nedenlerini ise mantık yürütmelerini 

sağlar, yorumlama, çözüm üretme, çok yönlü düşünme, sözel, sayısal ve görsel olarak farklı 

bakış açıları geliştirir, şekiller ve sayılar arasındaki ilişkiyi çözer, sözcük dağarcığını geliştirir 

şeklinde açıkladıkları görülmüştür. Fakat yapılan bu araştırmada, öğretmenlerin bu oyunları 

oynatma ve öğretme sürecinde problemler  yaşadığı tespit edilmiştir. Akıl ve zeka oyunlarının 

etkin kullanımı için fiziki şartların sağlanması, materyallerin, yeterli sürenin ve kaynak 

kitapların temin edilmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: zeka, akıl, oyun 

 

ABSTRACT 

Almost all of the teachers think that mind and intelligence games contribute to learning. 

Intelligence games are powerful tools that enable individuals to be aware of their own 
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competencies, to make fast and correct decisions, to produce their own solutions to problems, 

and to constantly renew themselves. Intelligence games provide improvement in visual-spatial 

thinking, extraordinary thinking, attention, concentration, memory and memory. These games 

are very important especially for children aged 4-18. The aim of this study is; To reveal the 

opinions of classroom teachers about mind and intelligence games. The studies were generally 

done by taking the opinions of the branch teachers. The results obtained in this study give 

place to the opinions of classroom teachers about mind and intelligence games. It is important 

in terms of determining the perceptions of classroom teachers on mind and intelligence 

games, determining the problems they encounter in playing mind and intelligence games, and 

seeing what kind of gains mind and intelligence games provide in primary schools. 

Qualitative research method was used in this study which aims to examine the opinions of 

classroom teachers on mind and intelligence games. In the study, the opinions of 45 

classroom teachers who work in different provinces, teach different grade levels and use mind 

and intelligence games in their lessons in the 2020-2021 academic year were taken through a 

semi-structured interview form, and the design of the study was determined as a case study. 

An open-ended question form was used as a data collection tool in the study. The 

questionnaire was developed by the researcher and expert opinion was received. This 

prepared form was submitted for expert opinion, and the form was finalized within the 

framework of the expert's feedback. Descriptive analysis was used in the analysis of the data 

in the study. 

As a result of the study, it was seen that most of the teachers thought that mind and 

intelligence games would contribute to all lessons. It was seen that they explained the reasons 

as enabling them to reason, interpreting, producing solutions, developing versatile thinking, 

developing different perspectives verbally, numerically and visually, solving the relationship 

between figures and numbers, and improving their vocabulary. However, in this study, it was 

determined that teachers had problems in the process of playing and teaching these games. It 

has been suggested to provide physical conditions, materials, sufficient time and resource 

books for the effective use of mind and intelligence games. 

Keywords: intelligence, mind, game 

 

GİRİŞ 

Akıl ve zeka oyunları bireylerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri, doğru, hızlı ve 

yerinde karar verebilmeleri, problemle karşılaştıklarında kendilerine özgü çözüm önerileri 

üretebilmeleri ve en önemlisi de kendilerine sürekli yeni şeyler katabilmeleri için sunulan 

etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Yani akıl ve zekâ oyunları bireylerin bir tek  matematik 

alanındaki gelişimlerini değil, stratejik düşünme  ve  işlem becerilerini geliştirecek oyunlar 

yoluyla problem çözme, çözüm yolları üretme, mantık, sözel ve görsel zekâ, üç boyutlu 

düşünme, desen ve düzen tasarlama, şekil oluşturma,taktikler geliştirme gibi eleştirel 

düşünme ve yaratıcılık becerilerini de geliştirecek oyunları kapsamaktadır (Devecioğlu ve 

Karadağ,2014’ten aktaran Yılmaz, 2019). 

Problem Durumu 

Bu araştırma kapsamında, sınıf öğretmenlerinin akıl zeka oyunlarına yönelik görüşlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde 

“Sınıf öğretmenlerinin akıl ve zeka oyunlarına yönelik görüşleri nelerdir?” sorusuna yanıt 

aranmıştır. Yanıt aranan alt araştırma soruları şu şekildedir: 

1. Akıl ve zeka oyunu nedir? 
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2. Akıl ve zeka oyunlarını derslerinizde kullanıyor musunuz? Neden? 

3. Akıl ve zeka oyunlarının hangi ders veya derslere katkısı olacağını düşünüyorsunuz? 

Neden? 

4. Akıl ve zeka oyunları her sınıf seviyesine uygulanabilir mi? Neden? 

5. Akıl ve zeka oyunlarının öğrenmeye katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 

6. Akıl ve zeka oyunlarını öğretme sürecinde yaşadığınız sorunlar nelerdir? 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada akıl ve zeka oyunları ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin açığa 

çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın Önemi 

Yapılan çalışmalar genellikle branş öğretmenlerinin görüşlerinin alınması şeklinde 

yapılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar akıl ve zeka oyunlarına yönelik sınıf 

öğretmenlerinin görüşlerine yer vermektedir. Sınıf öğretmenlerinin akıl ve zeka oyunlarına 

bakışlarını belirlemek, akıl ve zeka oyunlarını oynamaya yönelik karşılaştıkları sorunları 

belirlemek, akıl ve zeka oyunlarının ilkokullarda ne gibi kazanımlar sağladığını görmek 

açısından önemlidir. 

Sınırlılıklar 

Araştırma 2020-2021 eğitim öğretim yılında farklı illerde görev yapan, farklı sınıf düzeylerini 

okutan, akıl ve zeka oyunlarını derslerinde kullanan 45 sınıf öğretmeni ile sınırlıdır. 

 

YÖNTEM 

 2.1.Araştırma Deseni 

 Akıl ve zeka oyunlarına yönelik sınıf öğretmenleri görüşlerini inceleyen bu çalışmada nitel 

araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni uygulanmıştır. Durum çalışması, 

araştırmacının kontrol edemediği bir olguyu “nasıl” ve “niçin” sorularını temel alarak 

derinlemesine inceleme olanağı bulduğu nitel bir araştırma desenidir (Yıldırım ve 

Şimşek,2013’ten aktaran Can, 2020). Veriler 6 tane açık uçlu sorulardan oluşan  yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanarak toplanmış, toplanan veriler analiz edilerek, 

incelenen durumla ilgili betimsel bulgu ve sonuçlar ortaya konmuştur. 

2.2.Çalışma Grubu 

Bu araştırmaya gönüllü olarak 45 sınıf öğretmeni katılmıştır. Öğretmenlerin 31’i kadın, 14’ü 

erkektir. Katılımcıların 36’sı lisans, 9’u yüksek lisans mezunudur. 16’sı 1-10 yıl, 24’ü 11-20 

yıl, 5’i 21 ve üzeri yıl görev yapmıştır. 9’u 21-30, 25’i 31-40, 11’i 41-50 yaş aralığındadır. 

Öğretmenler farklı illerde çalışan ve farklı sınıf düzeylerini okutan sınıf öğretmenleridir. 
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Tablo 1: Çalışma Grubunda Yer Alan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 

 Demografik Özellikler Frekans 

Cinsiyet Kadın 

Erkek 

31 

14 

Öğrenim Durumu Lisans 

Yüksek Lisans 

Doktora 

36 

9 

0 

Hizmet Yılı 1-10 

11-20 

21 ve üzeri 

16 

24 

5 

Yaş 21-30 

31-40 

41-50 

50 ve üzeri 

9 

25 

11 

0 

Toplam  45 

 

 Araştırmanın katılımcıları cinsiyet, öğrenim durumu, hizmet yılı ve yaş açısından 

değerlendirilmiştir. Cinsiyetleri açısından, %68,9’u kadın(f=31) , %31,1’i erkek(f=14), 

öğrenim durumlarına göre katılımcıların %80’i “lisans”(f=36), %20’si “yüksek lisans”(f=9) 

öğrenim düzeylerine sahipken doktora öğrenim düzeyinde katılımcı bulunmamaktadır. 

Hizmet yılı açısından %35,6’sı “1-10”(f=16), %53,3’ü “11-20”(f=24), %11,1’i “21 ve 

üzeri”(f=5), yaş durumuna göre katılımcıların %20’si “21-30”(f=9), %55,6’sı “31-40”(f=25), 

%24,4’ü “41-50”(f=11) yaş aralığındayken 50 ve üzeri yaşta katılımcı bulunmamaktadır. Tüm 

bu bilgilere göre araştırmada en çok kadın katılımcılar yer almakla birlikte, katılımcıların 

daha çok lisans mezunu oldukları, “11-20” yıl hizmet aralığında oldukları, “31-40” yaş 

aralığında bulundukları görülmüştür.                                

2.3.Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Soru formu 

araştırmacı tarafından geliştirilmiş olup uzman görüşü alınmıştır. Hazırlanan bu form uzman 

görüşüne sunulmuş ve uzmandan gelen dönüt ile forma son şekli verilmiştir. Soru formunda 

sınıf öğretmenlerinin demografik özelliklerinin yanı sıra akıl ve zeka oyunlarını derslerinde 

kullanan sınıf öğretmenlerinin akıl ve zeka oyunlarına yönelik 6 açık uçlu soruya yer 

verilmiştir. 

2.4.Veri Toplama Süreci 

Araştırmanın veri toplama süreci; 2020-2021 eğitim-öğretim yılının mayıs ayında 

gerçekleştirilmiştir. Akıl ve zeka oyunlarını derslerinde kullanan ve akıl ve zeka oyunları 

hakkında fikir sahibi olan 45 katılımcıya, daha önce hazırlanmış yarı  yapılandırılmış görüşme 

formu uygulanmıştır. Araştırmada bulgular detaylı bir şekilde ve tablo oluşturularak 

verilmiştir. 

2.5.Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizinde betimsel analize başvurulmuştur. Betimsel analizde amaç; 

görüşme, gözlem sonucunda elde edilen verilerin düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde 

okuyucuya sunulmasıdır. (Karataş, 2015)  
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BULGULAR 

Bu bölümde sınıf öğretmenlerinin akıl ve zeka oyunlarına yönelik görüşlerini içeren sorulara 

verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. Yarı yapılandırılmış formundan elde edilen bulgular, 

araştırmanın amacı doğrultusunda verilecektir. 

Akıl ve Zeka Oyunlarına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri 

 

Tablo:2 Akıl ve zeka oyunu nedir? 

Kodlar Frekans 

Zihin çalıştıran öğrenmeyi kolaylaştıran ve pratik 

düşünmeyi sağlayan beyin sporu 

8 

Bireylerin analitik, matematiksel ve sistemli düşünmeye 

yönelik hazırlanan oyunlar 

7 

Zekayı geliştiren, analitik düşündüren eğitim araçları 6 

Zihin geliştirici oyunlardır 4 

Eğlenirken düşündüren oyunlar 4 

Kişisel düşünme becerisini geliştirme etkinliği 3 

Beyin jimnastiği yaptıran oyunlardır 3 

Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek, akıl 

yürütmelerini sağlamak için uygulanan oyun ve 

etkinliklerdir. 

2 

Dikkat, hafıza ve mantık yürütmeyi geliştiren stratejik 

hamleler yapmayı öğreten oyunlardır. 

2 

Eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi zihin çalıştıran 

oyunlar 

1 

Yeni nesil eğitim yöntemi 1 

Düşünerek atılan hamlelerle devam eden oyun 1 

Durum ve olay karşısında çabuk karar verebilme, 

dikkatli ve değişik bakabilmeyi sağlayan oyunlar 

1 

Durum ve olay karşısında çabuk karar verebilme, 

dikkatli ve değişik bakabilmeyi sağlayan oyunlar 

1 

Bilmiyorum 1 

Toplam 45 

 

Tablo incelendiğinde katılımcıların akıl ve zeka oyununu “Zihin çalıştıran öğrenmeyi 

kolaylaştıran ve pratik düşünmeyi sağlayan beyin sporu” ,” Bireylerin analitik, matematiksel 

ve sistemli düşünmeye yönelik hazırlanan oyunlar”, “ Zekayı geliştiren, analitik düşündüren 

eğitim araçları”, “Zihin geliştirici oyunlar”, “Eğlenirken düşündüren oyunlar” , “Kişisel 

düşünme becerisini geliştirme etkinliği”, “Beyin jimnastiği yaptıran oyunlar”, “ Çocukların 

yaratıcılıklarını geliştirmek, akıl yürütmelerini sağlamak için uygulanan oyun ve etkinlikler”, 

“Dikkat, hafıza ve ,mantık yürütmeyi geliştiren stratejik hamleler yapmayı öğreten oyunlar”, 

“Eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi zihin çalıştıran oyunlar”, “Yeni nesil eğitim yöntemi”, 

“Düşünerek atılan hamlelerle devam eden oyun” , “Durum ve olay karşısında çabuk karar 

verebilme, dikkatli ve değişik bakabilmeyi sağlayan oyunlar” şeklinde tanımladıkları, bir 

kişinin ise bilmediği görülmektedir. 
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Tablo:3 Akıl ve zeka oyunlarını derslerinizde kullanıyor muşunuz? Kullanıyorsanız 

hangi derslerde kullanıyorsunuz? 

Kodlar Frekanslar Kodlar Frekanslar 

Kullanıyorum 

Kullanmıyorum 

Ender kullanıyorum 

41 

3 

1 

 

Matematik 

Serbest Etkinlikler 

Türkçe 

Fen Bilimler 

Hayat Bilgisi 

Beden Eğitimi ve Oyun 

Görsel Sanatlar 

Sosyal Bilgiler 

Bütün dersler 

 

19 

12 

8 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

Toplam 45 

 

Tablo incelendiğinde akıl ve zeka oyunlarını 41 kişinin derslerinde kullandığı, 3 kişinin 

derslerinde kullanmadığı, 1 kişinin ise ender kullandığı, akıl ve zeka oyunlarını derslerinde 

kullananların bazılarının sadece bir derste, bazılarının ise birden fazla derste kullandığı 

görülmektedir. 

 

Tablo:4 Akıl ve zeka oyunlarının hangi ders veya derslere katkısı olacağını 

düşünüyorsunuz? Neden? 

Kodlar Frekanslar Kodlar Frekanslar 

Tüm dersler 30 Mantık yürütmelerini sağlar 11 

Matematik 6 Neden belirtmemiş 7 

Türkçe- Matematik 4 Yorumlama, çözüm üretme ve 

akıl yürütmelerini sağlar 

5 

Fen Bilimleri-

Matematik 

3 Çok yönlü düşünmelerini 

sağlar 

4 

Fen Bilimleri-

Matematik- Türkçe 

1 Çocukların düşünme 

becerilerini geliştirmeyi sağlar 

4 

Türkçe 1 Öğrenciyi aktif kılar 3 

  Hızlı düşünme becerilerini 

geliştirir 

3 

  Sözel, sayısal ve görsel olarak 

farklı bakış açısı geliştirir 

2 

  Şekiller ve sayılar arasındaki 

ilişkiyi çözmede etkilidir 

1 

  Sözcük dağarcığını geliştirdiği 

için 

1 

    

Toplam 45  45 

 

Tablo incelendiğinde 30 kişinin tüm derslere, 6 kişinin matematik dersinde, 4 kişinin Türkçe 

ve matematik dersine, 3 kişinin Fen Bilimleri ve Matematik dersine, 1 kişinin Fen Bilimleri-

Matematik ve Türkçe dersine, 1 kişinin ise Türkçe dersine katkısı olduğunu düşündükleri 
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görülmektedir. Nedenini ise 11 kişinin mantık yürütmeyi sağlar, 5 kişinin yorumlama, çözüm 

üretme ve akıl yürütmelerini sağlar, 4 kişinin  çok yönlü düşünmelerini sağlar, 4 kişinin 

çocukların düşünme becerilerini geliştirmeyi sağlar, 3 kişinin öğrenciyi aktif kılar, 3kişinin 

hızlı düşünme becerilerini geliştirir, 2 kişinin sözel, sayısal ve görsel olarak farklı bakış açısı 

geliştirir, 1 kişinin şekiller ve sayılar arasındaki ilişkiyi çözmede etkilidir, 1 kişinin ise sözcük 

dağarcığını geliştirir şeklinde açıkladığı görülürken, 7 kişinin neden belirtmediği 

görülmektedir. 

 

Tablo:5 Akıl ve zeka oyunları her sınıf seviyesine uygulanabilir mi? Neden? 

Kodlar Frekans Kodlar Frekans 

Uygulanabilir 43 Her yaş grubuna uygun oyun 

türü var. 

36 

Bilmiyorum 2 Çünkü seviyeleri var. 2 

  Akıl ve zeka oyunları herhangi 

bir bilgi birikimi gerektirmez. 

2 

  Bilmiyorum 2 

  Beyin sürekli gelişen bir 

organımızdır. 

1 

  Her yaşa göre zihin idmanı 

yapılabilir. 

1 

  Akıl ve zeka oyunları ile 

öğrencilerin akıl ve zeka 

kapasitelerini artırabiliriz 

1 

Toplam 45   

  

Tablo incelendiğinde 43 kişinin akıl ve zeka oyunlarının her sınıf seviyesine uygulanabilir 

şeklinde, 2 kişinin ise bilmiyorum şeklinde cevap verdikleri görülmektedir. Nedenine ise 36 

kişinin, her yaş grubuna uygun oyun türü var, 2 kişinin çünkü seviyeleri var, 2 kişinin akıl ve 

zeka oyunları herhangi bir bilgi birikimi gerektirmez, 1 kişinin beyin sürekli gelişen bir 

organımızdır, 1 kişinin her yaşa göre zihin idmanı yapılabilir, 1 kişinin akıl ve zeka oyunları 

ile öğrencilerin akıl ve zeka kapasitelerini artırabiliriz şeklinde cevap verdikleri, 2 kişinin ise 

bilmiyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 
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Tablo 6: 

Akıl ve zeka oyunlarının öğrenmeye katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 

Kodlar Frekanslar Kodlar Frekanslar 

Evet 44 Çocukların analitik düşünme ve 

problem çözme becerilerini geliştirir 

7 

Bilmiyorum 1 Kalıcı ve hızlı öğrenmeyi sağlar 7 

  Zekayı geliştirir 6 

  Eğlenerek öğrenme daha kalıcı olur 5 

  Hızlı ve pratik düşünmeyi sağlar 4 

  Dikkat ve değişik düşünme becerilerini 

arttırır 

3 

  Akıl yürütme, mantık kurma ve 

öğrenme becerilerini arttırır 

3 

  Öğrenmeyi sıkıcılıktan kurtarır 2 

  Zihinsel süreçleri geliştirirse 

öğrenmeyi de geliştirir 

1 

  Çocukların olaylara daha eleştirel 

bakmalarını sağlar 

1 

  Ufak bir ipucu ile çocuklar çözüme 

gidebilir 

1 

  Öğrenme amaçlıdır 1 

  Beyni düşünmeye ve üretmeye 

yönlendirir 

1 

  Düşünmek beyindeki kan akışını 

hızlandırır 

1 

  Bakış açısını çeşitlendirir 1 

  Bilmiyorum 1 

Toplam 45  45 

 

Tablo incelendiğinde 44 kişinin akıl ve zeka oyunlarının öğrenmeye katkısı olduğunu 

düşündüğü,  1 kişinin ise bilmiyorum yanıtını verdiği görülmektedir. Nedenini ise  7 kişinin 

çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir, 7 kişnin kalıcı ve hızlı 

öğrenmeyi sağlar, 6 kişinin zekayı geliştirir, 5 kişinin eğlenerek öğrenme daha kalıcı olur, 4 

kişinin hızlı ve pratik düşünmeyi sağlar, 3 kişinin Dikkat ve değişik düşünme becerilerini 

arttırır, 3 kişinin Akıl yürütme, mantık kurma ve öğrenme becerilerini arttırır, 2 kişinin 

öğrenmeyi sıkıcılıktan kurtarır, 1 kişinin zihinsel süreçleri geliştirirse öğrenmeyi de geliştirir, 

1 kişinin çocukların olaylara daha eleştirel bakmalarını sağlar, 1 kişinin ufak bir ipucu ile 

çocuklar çözüme gidebilir, 1 kişinin öğrenme amaçlıdır, 1 kişinin beyni düşünmeye ve 

üretmeye yönlendirir, 1 kişinin büşünmek beyindeki kan akışını hızlandırır, 1 kişinin bakış 

açısını çeşitlendirir şeklinde açıkladığı, 1 kişinin ise neden belirtmediği görülmektedir. 
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Tablo:7 Akıl ve zeka oyunlarını öğretme sürecinde yaşadığınız zorluklar nelerdir? 

Kodlar Frekanslar 

Zaman ve malzeme eksikliği 8 

Anlama güçlüğü çekenler 7 

Maddi imkansızlıklar 4 

Mekanın uygun olmaması 4 

Her öğrencinin ilgisini çekmemesi 3 

Öğrenci sayısının fazla olması 3 

Odaklanma ve hazırbulunuşluk seviyesi 3 

Farklı bakış açısının olmaması 2 

Dikkat problemi 2 

Sorun yok 2 

Bazı oyunlarla ilgili detaylı bilgiye ulaşamamak 1 

Çocukların ben yapamam ön yargısı 1 

Tüm sınıf katılımının güç olması 1 

Öğrencilere oyunu anlatmakta güçlük çekiyorum 1 

Oyun disiplini konusu 1 

Farklı zeka seviyesine sahip öğrencilerin anlama hızları ve 

yöntemlerinin farklı olması 

1 

Öğretmediğim için bilmiyorum 1 

  

  

 

Tablo incelendiğinde akıl ve zeka oyunlarını öğretme sürecinde yaşanan zorlukları; 8 kişinin 

zaman ve malzeme eksikliği, 7 kişinin anlama güçlüğü çekenler, 4 kişinin maddi 

imkansızlıklar, 4 kişinin mekanın uygun olmaması, 3 kişinin her öğrencinin ilgisini 

çekmemesi, 3 kişinin öğrenci sayısının fazla olması, 3 kişinin odaklanma ve hazırbulunuşluk 

seviyesi, 2 kişinin farklı bakış açısının olmaması, 2 kişinin dikkat problemi, 1 kişinin bazı 

oyunlarla ilgiyi detaylı bilgiye ulaşamamak, 1 kişinin çocukların ben yapamam ön yargısı, 1 

kişinin Tüm sınıf katılımının güç olması, 1 kişinin öğrencilere oyunu anlatmakta güçlük 

çekiyorum, 1 kişinin oyun disiplini, 1 kişinin farklı zeka seviyesine sahip öğrencilerin anlama 

hızları ve yöntemlerinin farklı olması şeklinde ifade ettikleri görülmektedir. 2 kişinin sorun 

yok dediği ve 1 kişinin de öğretmediğim için bilmiyorum cevaplarını verdikleri 

görülmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, zeka oyunlarını öğretim süreciyle ilişkilendirme deneyimi yaşayan sınıf 

öğretmenlerinin, bu süreçle alakalı görüşlerine başvurulmuştur. Öğretmenlerin akıl ve zeka 

oyunlarını öğretim süreciyle ilişkilendirme sürecinde destekleyici ve engelleyici etmenlerin 

neler olabileceği konusundaki görüşleri gerekçeleri göz önünde bulundurularak incelenmiştir. 

Akıl  ve zeka oyunlarının öğrenmeye büyük katkısı var denilmektedir. Fakat yapılan araştırma 

sonucunda, öğretmenlerin bu oyunları oynatma ve öğretme sürecinde bazı problemler  

yaşadığı tespit edilmiştir. 

1. Tüm okullarda uygun koşullar çerçevesinde gerekli materyallerle donatılmış bir akıl ve  

zeka oyunları odası kurulabilir. 

2. Öğretmenin rehber olarak kullanabileceği bir kaynak kitap veya yönerge hazırlanabilir. 
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3. Öğretmenlere akıl ve zeka oyunlarından yararlanarak öğretim hakkında seminer ve eğitim 

kursları verilebilir. 

4. Akıl ve zeka oyunlarına ekstra zaman ayrılabilir. 

5. Öğretmenleri bilgilendirici web sayfaları, CD’ler, kitaplar ve programlar hazırlanabilir. 

6. Farklı ekonomik ve sosyo-kültürel çevrede bulunan okullarda akıl ve zeka oyunları 

öğretimi yapılarak sonuçlar karşılaştırılıp çözüm üretilmeye çalışılabilir. 
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EBEVEYN TUTUMLARININ ÇOCUK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ 

THE EFFECT OF PARENTAL ATTITUDE ON CHILD BEHAVIOR 

Nil DUMAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Davutpaşa, İstanbul 

ORCID NO: 0000-0001-9153-5729 

 

ÖZET 

Bu araştırma Türkiye’de 2019 yılında yapılmış ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarını ve 

bu tutumların çocuklar üzerindeki etkisini konu alan lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Bu sayede eğitimde dijitalleşme, sosyal medyanın yoğun kullanımı ve çekirdek 

ailede bile aile üyelerinin yalnızlaşması vb. sebeplerle son yıllarda artan davranış bozukluğu 

olan çocukların sayısal artışı ile ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili tutumları arasındaki ilişkinin 

de niteliği araştırılmıştır.  

Bu amaç doğrultuda yapılan araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve 

verilerin incelenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarının, 

alanda yapılan araştırmalara genel bakış sağlaması, elde edilen bulguların karşılaştırılması, 

sonuçların tartışılması ve eksikliklerinin fark edilmesi açısından yarar sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmada çalışma evrenini, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında kayıtlı olan; tam 

metnine ulaşılabilen, ayrıca anahtar kelimelerinde “ilkokul ve okul öncesi dönemde ebeveyn 

tutumları” bulunan tezler oluşturmaktadır.  Bu evrenden kriter örnekleme yöntemiyle seçilen 

yedi tez ise araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

İncelenen çalışmaların içerikleri “amaç”, “gerekçe”, “yöntem”, “bulgular”, “sonuç”, “veri 

toplama araçları” ve “örneklem” başlıkları altında sınıflandırılarak tablolarla sunulmuştur. Bu 

tablolarda çalışmaların kendi içerisinde toplandığı genel başlıkları, çalışmanın kodları ve 

frekansları yer almaktadır.  

Çalışmanın bulgularına göre cinsiyet değişkeni haricinde ebeveynlerin yaş, eğitim ve 

birliktelik durumları, sosyoekonomik düzeyleri ebeveyn tutumları üzerinde etkilidir. 

Demokratik ebeveyn tutumlarının, çocukların sosyal becerilerini, duygu-öz düzenlemelerini 

ve rekabet stillerini olumlu yönde etkilediği; otoriter ve aşırı koruyucu ebeveyn tutumlarının 

ise çocuğun sosyal becerilerini, öz-duygu düzenlemelerini ve rekabet stillerini negatif yönde 

etkilediği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn tutumları, Okul öncesi dönem, İlkokul dönemi 

 

ABSTRACT 

This research was conducted in order to examine the published postgraduate theses about 

parents' child rearing attitudes and the effect of these attitudes on children in 2019 in Turkey. 

By this means, digitalization in education, intensive use of social media and loneliness of 

family members even in the nuclear family, etc. the quality of the relationship between the 

increase in the number of children with behavioral disorders in recent years and the attitudes 

of parents towards their children has also been investigated.  

In the study conducted for this purpose, document analysis, one of the qualitative research 

methods, and content analysis technique were used in the analysis of data. It is thought that 
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the results of this study will be useful in terms of providing an overview of the researches in 

the field, comparing the obtained findings, discussing the results and recognizing the 

deficiencies. 

In this study, the study population, which is registered in the database of YÖK National 

Thesis Center; theses with available full text and also key words include "parental attitudes in 

primary school and pre-school period". Seven theses selected from this population by 

criterion sampling method constitute the sample of the research. 

The contents of the analyzed studies were classified under the titles "purpose", "reason", 

"method", "results", "result", "data collection tools" and "sample" and presented in tables. In 

these tables, the general headings of the studies, the codes and frequencies of the study are 

included. 

According to the findings of the study, apart from the gender variable, parents' age, education 

and partnership status, and socioeconomic levels are influential on parental attitudes. 

Democratic parental attitudes positively affect children's social skills, emotion-self-regulation 

and competition styles; On the other hand, authoritarian and overprotective parental attitudes 

were found to negatively affect the child's social skills, self-emotion regulation and 

competition styles. 

Keywords: Parental attitudes, Preschool, Primary school period 

 

GİRİŞ 

Toplumun temel birimini oluşturan aile, çocukların çeşitli yöntemlerle yetiştirildiği ortamdır. 

Anne-babalar çocuklarının fiziksel gelişiminin yanında duygusal, sosyal, psikolojik 

gelişimlerinde önemli etkiye sahiptir (Ünüvar, 2007). Çocukların aile ortamında sağlıklı 

büyüme ve gelişme göstermesi açısından anne-babaların çocuklarına karşı olumlu, tutarlı 

tutum sergilemesi gerekmektedir. Baskıcı olmayan, hoşgörülü davranan anne-babalar 

çocukların kişisel, zihinsel ve toplumsal açıdan yetkin olmasını sağlayacaktır (Özyürek ve 

Şahin, 2005).  

Aile içinde ebeveynleri sahip olduğu olumlu ve olumsuz tutumların aile içindeki ilişkileri 

yakından etkilediği belirtilmektedir. Uyumsuz ebeveyn ilişkileri davranış bozukluklarına 

sahip çocukların yetişmesine neden olabilmektedir. Aile içinde iletişimin güçlü bir şekilde 

sürdürülmesi çocukların bilişsel ve duygusal gelişimine olumlu katkı sunmaktadır.  

Ebeveynlerin iletişim sürecinde sevecen, hoşgörülü, anlayışlı, adaletli, empatik bir yaklaşım 

benimsemesi çocukların sağlıklı bir gelişim göstermeleri açısından büyük önem arz 

etmektedir. Ebeveynlerin aile üyeleri arasında adaletli davranmaları, aile üyelerinin görev ve 

sorumluluklarını net bir şekilde belirtmeleri aile içindeki bazı problemlerin kolayca çözüme 

ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Aile içinde kurulan sağlıklı ilişkilerin çocukların akademik 

başarılarının artmasını sağlamaktadır. Ebeveynlerin mutsuz olması, çocuklar ile iletişimlerinin 

sınırlı ve yetersiz olması durumunda; çocukların içine kapandığı, dışa bağımlı bir kişilik 

geliştirdikleri, öz güvenlerinin düşük olduğu, sabırsız oldukları ve başarma duygularının 

gelişmediği ifade edilmiştir.  

Ailenin sağlığı ve sürekliliği ebeveynlerin çocukları ile kurmuş olduğu iletişimin niteliği ile 

doğrudan ilişkilidir (Özgüven, 2001). Çocukluk dönemlerini sağlıklı bir şekilde atlatamayan 

kişilerin aile ve sosyal çevrelerinde çatışmacı bir kişiliğe sahip olduğu belirtilmektedir. Sonuç 

olarak, ebeveynlerin çocukları ile kurmuş olduğu dengeli ve yeterli ilişkiler sayesinde onların 

sağlı bir birey olmaları sağlanabilir (Tok, 2001). 
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Anne-babanın çocuğa karşı olan tutumlarını oluşturan çeşitli faktörler vardır. Anne-babanın 

yaşı, eğitim düzeyi, ailedeki çocuk sayısı, çocuğun istenen ve beklenen bir çocuk olması gibi 

faktörlerin olduğu bilinmektedir (Balat, 2007). Çocuk yetiştirilmesi konusunda anne-babaların 

sergiledikleri tutumlar kültüre de bağlı kalmaktadır. Anne babaların demokratik, baskıcı, 

ilgisiz, aşırı koruyucu tutumları çocuklarını yetiştirme, gelişimlerini desteklemek adına 

uyguladıkları görülmektedir. Yapılan birçok araştırma gösteriyor ki aile içerisinde anne ve 

babanın sergilediği demokratik tutum, çocukların her yönden sağlıklı gelişimler 

göstermesinde önemli bir etkendir. Çocuk yetiştirme sorumluluğu anne, baba ve diğer aile 

bireyleri arasında paylaşılması gerekmektedir. Anne ve babalar ile birlikte diğer aile 

üyelerinin de olumlu tutumlar geliştirmesi çocukların demokratik aile ortamında yetişmesini 

sağlayacaktır (Şahin ve Özyürek, 2008).  

Anne ve babaların çocuk yetiştirme tutumları, çocukların hayatını önemli düzeyde 

etkilemektedir. Hemen her yaşta, bireyler anne ve babalarıyla etkileşim halindedir. Bu 

etkileşimin, bireyin tüm gelişimi üzerinde etkisinin olması kaçınılmazdır. Bu nedenle, alan 

yazında anne-baba tutumlarının çocuklar üzerindeki etkileri inceleyen pek çok araştırma 

yapıldığı görülmektedir. Konuyla ilgili lisansüstü çalışmaları değerlendirmek, bütüncül bir 

bilgiye ulaşmayı sağlamak açısından önemlidir. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, bu alanda yapılmış olan 7 akademik çalışmayı, amaç, gerekçe, 

yöntem, güvenirlik, bulgular ve sonuçlar açısından ele alarak bağlantılı bir genel bakış 

sunmak, bu bilgiler ışığında sonuçları tartışarak eksiklerin fark edilmesini sağlayıp öneriler 

geliştirmektir. 

 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken farklı tutumlar göstermesi çocukların farklı 

davranışlar sergilemesine neden olmaktadır. Bunun yanında çocuğun kişilik gelişiminde, 

ahlak gelişiminde, sosyal beceri kazanmasında, akademik anlam da başarı göstermesinde 

anne-baba tutumlarının önemli olduğu görülmektedir. 

Çalışma; eğitimde dijitalleşme, sosyal medyanın yoğun kullanımı çekirdek aile de bile aile 

üyelerinin yalnızlaşması vb. sebeplerle son yıllarda davranış bozukluğu olan çocukların 

sayısında yaşanan artışla ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili tutumları arasındaki niteliğin 

araştırılması, anne babaların çocuklarına yönelik davranış ve tutumlarının gözden 

geçirmelerine olanak sağlamaktadır.  

Bu çalışmanın sonuçlarının, alanda yapılan araştırmalara genel bakış sağlaması, elde edilen 

bulguların karşılaştırılması, sonuçların tartışılması ve eksikliklerinin fark edilmesi açısından 

yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

TEMEL KAVRAMLAR 

Ebeveyn: Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğünde ‘‘Anne-baba’’ olarak yer verilmiştir. 

Tutum: Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğünde ‘Tutulan yol, tavır’ ve ‘‘Para veya herhangi bir 

şeyi dikkatli kullanma, idare, tasarruf ve ekonomi’’ anlamlarında kullanılmıştır. Bu çalışmada 

tutum 2 ‘‘tutulan yol, tavır’’ anlamıyla ele alınmıştır. 
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SINIRLILIKLAR 

Bu araştırma YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında kayıtlı olan, tam metnine 

ulaşılabilen, anahtar kelimelerinde ‘ilkokul ve okul öncesi ebeveyn tutumları ‘bulunan 2019 

yılında Türkiye’de yapılan eğitimine devam eden 3-10 yaş çocukların ebeveyn tutumları konu 

alan 7 yüksek lisans tezi ile sınırlıdır. 

 

BULGULAR 

İncelenen çalışmaların çeşitli açılardan içerik analizleri çizelgeler halinde sunulmuştur. 

Çizelgelerde çalışmalar genel başlıklar, kodlar ve frekans olarak sınıflandırılmıştır. 

 

Çizelge 1. İncelenen çalışmaların amaçlarına ilişkin veriler 

Çalışmaların Amaçları Çalışmalar          f 

Okul öncesi dönem ve ilkokul dönemi öğrencilerinin sosyal 

becerileri ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymak  

T2, T3, T4, 

T7 

4 

Ebeveyn tutumlarının okul öncesi ve ilkokul dönemi 

çocuklarının mizacı arasındaki ilişkinin incelenmesi 

 

T1, T2 2 

Okul öncesi ve ilkokul dönemi okula devam eden 

öğrencilerin akran ilişkileri ve rekabet stilleri ile ebeveyn 

tutumlarının davranışlarına etkisini belirlemek 

T5, T7 2 

Ebeveynlerin cinsiyetlerine, yaşlarına, çalışma durumlarına 

ve gelir düzeylerine göre ebeveyn tutumları arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığını belirlemek 

T1, T5, T7 3 

 

Çizelge 1 incelendiğinde ‘‘Okul öncesi dönem ve ilkokul dönemi öğrencilerinin sosyal 

becerileri ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak’’ amacıyla yapılan 

çalışmaların frekansının en yüksek olduğu görülmektedir. Bir diğer çalışmada ise frekansı 

üç olan ‘‘Ebeveynlerin cinsiyetlerine, yaşlarına, çalışma durumlarına ve gelir düzeylerine 

göre ebeveyn tutumları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek’’ amacıyla 

yapılan çalışma bulunmaktadır. Özel gereksinimli çocuklarda anne baba tutumunun 

incelendiği çalışmalar bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 2. İncelenen çalışmaların gerekçelerine ilişkin bulgular 
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Çizelge 2. İncelenen çalışmaların gerekçelerine ilişkin bulgular 

 

Çizelge 2 incelendiğinde frekansı beş olan iki tane gerekçe görülmektedir. Bunlardan ilki; 

‘‘Ebeveynlerin kendilerini değerlendirmesi ve alana kaynaklık etmesi açısından bu araştırma 

önemlidir.” ikincisi; ‘‘Doğru bir ebeveyn tutumu benimsendiği takdirde gelecek kuşakların 

daha az problemle daha sağlıklı aile ve sosyal ilişkiler kurması adına bizlere ışık tutacağı için 

önemlidir’’. En yüksek frekansa sahip bu iki gerekçe T2, T3, T4, T5 ve T7 için ortaktır. 

Çizelge 3. İncelenen çalışmaların yöntemlerine ilişkin veriler 

İncelenen çalışmalar içerisinde yöntemin açıkça belirtilmediği çalışmaya rastlanmamıştır. En 

sık karşılaşılan İlişkisel tarama modelinin frekansı beştir. Nedensel tarama modeli ve 

tanımlayıcı ve kesitsel tarama modeli frekansı ise birdir. 

 

Çalışmaların Gerekçeleri Çalışmalar f 

Ebeveynlerin kendilerini değerlendirmesi ve alana kaynaklık 

etmesi açısından bu araştırma önemlidir. 

T2, T3, T4, T5, T7 5 

Ebeveyn tutumlarının çocuklarının davranışlarına etki düzeyini 

ortaya koymaya çalıştığı için önemlidir. 

T3, T4, T5, T6 4 

Ebeveynlerin tutumları konusundaki eksikliklerinin ve 

yetersizliklerinin tespit edilip, anne-babaların yeterliliklerini 

artıracak gerekli düzenlemelerin yapılması yolunda öneriler 

getirmesi ve çocuk yetiştirmeye katkıda bulunması açısından 

önemlidir. 

T3, T4, T7 3 

Ebeveynlerin eğitim durumu, sosyo-ekonomik düzeylerinin 

ebeveyn tutumları ile arasında ilişki olup olmadığını 

belirlemesi sebebiyle önemlidir. 

T1, T3, T4 3 

Ebeveyn tutumlarından kaynaklanan çocukların farklı 

alanlardaki olumsuz davranışlarının tespit edilmesi bu çıkan 

sorunlara çözüm önereceğinden önemlidir. 

T3, T4, T5, T7 4 

Doğru bir ebeveyn tutumu benimsendiği takdirde gelecek 

kuşakların daha az problemle daha sağlıklı aile ve sosyal 

ilişkiler kurması adına bizlere ışık tutacağı için önemlidir.  

T2, T3, T4, T5, T7 5 

Demokratik-izin verici tutum sergileyen ebeveynlerin 

çocukları ile otoriter-aşırı koruyucu tutum sergileyen 

ebeveynlerin çocukları arasındaki davranış farklılıklarını 

ortaya koyduğu için önemlidir. 

T3, T4, T5, T7 4 

Ebeveyn tutumlarının özellikle çocukların sosyal beceri 

düzeylerinde anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığının 

belirlenmesi adına önemlidir. 

T4 1 

Çalışmaların Yöntemleri Çalışmalar f 

İlişkisel Tarama Modeli T1, T2, T4, T6, T7 5 

Nedensel Tarama Modeli T3 1 

Tanımlayıcı ve Kesitsel 

Tarama Modeli 

T5 1 
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Çizelge 4. İncelenen çalışmalarda kullanılan veri toplama araçlarına ilişkin veriler: 

Veri Toplama Araçları Çalışmalar f 

 Bilgi Formu T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 7 

Tutum Ölçeği T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 7 

Beceri Ölçeği T3 1 

Değerlendirme Ölçeği T4, T5 2 

 

Bilgi formu ve tutum ölçeğinin kullanıldığı çalışmaların frekansı yedidir. En çok tercih edilen 

veri toplama aracı olarak bilgi ve tutum formu tercih edilmiştir. T3 bilgi formu, tutum ve 

beceri ölçeğiyle kullanırken, T4 ve T5 tutum ve beceri ölçeği ayrıca bilgi ve değerlendirme 

formu ile kullanılmıştır. Beceri ölçeğinin frekansı ise birdir. 

Çizelge 5. İncelenen çalışmaların bulgularına ilişkin veriler: 

Çalışmaların Bulguları Çalışmalar f 

Ebeveyn tutumlarından demokratik tutumun 

çocukların beceri ve davranışlarını etkileme 

düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

T2, T3, T4, T6, T7 5 

Demokratik ve izin verici ebeveyn tutumu, 

çocukların birçok davranışı üzerinde anlamlı 

farklılıklar yaratırken akran kabulü davranışlarında 

belirgin bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. 

T5 1 

Çocukların mizaç özellikleriyle anne baba eğitim 

düzeyleri ile okula uyumları arasında anlamlı bir 

farklılık yokken, duygu düzenleme becerilerinde 

ebeveyn tutumları ile çocuğun mizacı arasında bir 

ilişki saptanmıştır. 

T1, T2 2 

Ebeveyn tutumlarından aşırı koruyucu ve otoriter 

tutumun çocuğun beceri ve davranışları arasında 

negatif yönlü bir farklılık görülmüştür. 

T2, T3, T4, T5, T6, 

T7 

6 

Çocuklar cinsiyet yönünden değerlendirildiğinde kız 

çocuklarının okula uyum problemlerinin erkek 

çocuklarına göre daha az olduğu tespit edilmiştir. 

T1, T7 2 

Aşırı koruyucu ebeveyn tutumu sergileyen anne 

babaların çocuklarının puanları cinsiyete göre 

farklılık göstermiştir. 

T6, T7 2 

Ebeveyn tutumlarının cinsiyete ve yaş değerlerine 

göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

T6, T7, T8 3 

Ebeveynlerin öğrenim düzeylerinin çocuklarına karşı 

olan ebeveyn tutumlarını etkilediği görülmektedir. 

T1, T4 2 

Çocukların okul öncesi eğitime devam etme süreleri 

onların okula uyum, olgunluk ve beceri düzeylerini 

pozitif yönlü etkilediği görülmektedir. 

T1, T4, T7 3 
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Çizelge 5 incelendiğinde dördüncü kod olan ‘‘Ebeveyn tutumlarından aşırı koruyucu ve 

otoriter tutumun çocuğun beceri ve davranışları arasında negatif yönlü bir farklılık 

görülmüştür.’’ ve birinci kod olan ‘‘Ebeveyn tutumlarından demokratik tutumun çocukların 

beceri ve davranışlarını etkileme düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmektedir.’’ bulgularının 

frekanslarının yüksek olduğu görülmektedir. İkinci kod olan ‘‘Demokratik ve izin verici 

ebeveyn tutumu, çocukların birçok davranışı üzerinde anlamlı farklılıklar yaratırken akran 

kabulü davranışlarında belirgin bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür.’’ bulgusunun frekans 

değeri ise birdir ve en düşüktür. 

 

Çizelge 6. İncelenen çalışmaların örneklemlerine ilişkin veriler: 

Çalışmaların Örneklemleri Çalışmalar f 

Bursa il merkezinde okulöncesi eğitimine devam eden 5 

yaş grubu 248 çocuk ve 248 ebeveynden oluşmaktadır. 

T1 1 

Adana İl Milli Eğitimi’ne bağlı 4-6 yaş arası 219’u 

kız,181’i erkek olmak üzere 400 çocuğa uygulanmıştır. 

T2 1 

İstanbul’da okul öncesi eğitimine devam eden 44 kız ve 

56’sı erkek olmak üzere toplam 100 çocuk ve ebeveynden 

oluşmaktadır. 

T3 1 

Erzurum’da 1,2,3 ve 4. Sınıfa devam eden 553 öğrenci ve 

ebeveynlerine uygulanmıştır. 

 

T4 1 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa, Girne, 

Gazimağusa ilçelerinde yer alan 5-6 yaş grubu 760 

öğrenci,263 ebeveyn ve 25 öğretmen örneklemi 

oluşturmaktadır. 

T5 1 

Bursa il merkezinde eğitimine devam eden 4-5-6 yaş 

grubu 113 çocuk ve 226 olmak üzere toplam 339 kişiye 

uygulanmıştır. 

T6 1 

İstanbul’un Eyüp, Fatih, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde 

okul öncesi eğitimine devam etmekte olan 280 çocuk ve 

ebeveynlerine uygulanmıştır. 

T7 1 

 

Araştırmalarda evrenin tamamına ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda araştırma, evreni 

temsil eden örneklem grubu üzerinden gerçekleştirilir. Örneklem, belirli bir evren kümesinden 

belirli ölçütler doğrultusunda seçilen, seçildiği evreni temsil ettiği kabul edilen kümedir. 

Araştırmalar örneklem kümesi üzerinden gerçekleştirilir ve sonuçlar örneklemin ait olduğu 

evrene genellenir (Karasar, 2013). 
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Çizelge 7. İncelenen çalışmaların sonuçlarına ilişkin veriler: 

Çalışmaların Sonuçları Çalışmalar f 

Demokratik ebeveyn tutumu ile çocukların okula 

uyum düzeyleri, duygu ve öz düzenleme, sosyal 

beceri ve başkalarına odaklı rekabet stilleri 

arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

 

T1, T2, T3, T4, T5, 

T7 

6 

Demokratik ve izin verici ebeveyn tutumu ile 

çocuğun akran kabulü arasında belirgin bir 

farklılık oluşturmamıştır. 

T5 1 

Otoriter ve aşırı koruyucu ebeveyn tutumu ile 

çocukların problem çözme becerisi, sosyal 

becerileri, okul olgunluk düzeyi, akran kabulü, 

duygu düzenleme ve rekabet stilleri arasında 

negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

T2, T3, T4, T5, T6, 

T7 

6 

Çocukların duygu düzenleme becerilerinde 

ebeveyn tutumları ve çocuğun mizacı önemli 

iken, çocuğun cinsiyeti, anne babanın eğitim 

düzeyi ile çocukların mizacı arasında bir ilişki 

saptanmamıştır 

T1, T2 2 

Anne babanın eğitim durumu, sosyo-ekonomik 

düzeyi, okul öncesi eğitime ayrılan süre 

değişkenlerinin öz düzenleme ve ebeveyn 

tutumları üzerinde etkili olduğu görülmektedir. 

T3, T5, T7 3 

Çocuk sayısı ve kardeşler arasındaki sıralama ile 

anne-baba tutumları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüştür. 

T5, T6 2 

Ebeveyn yaşı ile çocuklarına yönelik tutumları 

arasında anlamlı farklılık görülmüştür. 

T5, T7 1 

Anne ve baba birlikteliğine göre ebeveyn tutumu 

arasında otoriter yönde anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiştir. 

T5 1 

 

Çizelge incelendiğinde bu alandaki çalışmaların sonuçları sekiz başlık altında kodlanmıştır. 

Birinci kod ‘‘Demokratik ebeveyn tutumu ile çocukların okula uyum düzeyleri, duygu ve öz 

düzenleme, sosyal beceri ve başkalarına odaklı rekabet stilleri arasında pozitif yönlü bir ilişki 

tespit edilmiştir.’’ ve üçüncü kod ‘‘Otoriter ve aşırı koruyucu ebeveyn tutumu ile çocukların 

problem çözme becerisi, sosyal becerileri, okul olgunluk düzeyi, akran kabulü, duygu 

düzenleme ve rekabet stilleri arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.’’ 

Sonuçları en yüksek frekansa sahiptir.  

Kod iki ‘‘Demokratik ve izin verici ebeveyn tutumu ile çocuğun akran kabulü arasında 

belirgin bir farklılık oluşturmamıştır.’’ ve kod yedi ‘‘Ebeveyn yaşı ile çocuklarına yönelik 

tutumları arasında anlamlı farklılık görülmüştür.’’ ve kod sekiz ‘Anne ve baba birlikteliğine 

göre ebeveyn tutumu arasında otoriter yönde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.’’ sonuçları 

en düşük frekansa sahiptirler. Ayrıca bazı akademik çalışmaların birden fazla sonuç kodunda 

yer aldığı görülmektedir.  
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Buna göre T5 tabloda yedi defa, T2, T3 ve T7 tabloda üç defa, T1, T4 ve T6 tabloda iki defa 

kullanılmıştır. 

 

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu bölümde araştırmada elde edilen bulguların olası nedenleri bu nedenlerin gerekçeleri ve 

yaptırımları üzerinde durulmuş ve içerikleri incelenmiş olan çalışmaların alanda yapılmış 

diğer çalışmalarla karşılaştırması yapılmıştır.  

İncelenen çalışmaların bulgularından elde edilen sonuçlara göre tezlerin örneklem grubu 

olarak daha çok erken çocukluk döneminde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu da ebeveyn 

tutumların çocukların erken yaş dönemlerinden itibaren sergiledikleri davranış ve beceriler 

üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. 

Çalışmada daha çok ebeveyn tutum ölçeği ve bilgi formu tercih edilmiştir. Böylece hem anne 

babaların sergiledikleri ebeveyn tutumları belirlenmiş hem de bu tutumlar üzerinde etkili olan 

ebeveynlerin eğitim düzeyleri, gelir düzeyleri ve yaş gibi değişkenler ele alınmıştır.  

İncelenen çalışmalarda frekansı en yüksek çıkan iki önemli sonuç bulunmaktadır. İlki 

demokratik ebeveyn tutumu ile çocukların okula uyum düzeyleri, duygu ve öz düzenleme, 

sosyal beceri ve başkalarına odaklı rekabet stilleri arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit 

edilmiş olmasıdır. 

İkincisi ise otoriter ve aşırı koruyucu ebeveyn tutumu ile çocukların problem çözme becerisi, 

sosyal becerileri, okul olgunluk düzeyi, akran kabulü, duygu düzenleme ve rekabet stilleri 

arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmasıdır.  

Bu da gösteriyor ki ebeveynlerin sergiledikleri tutum çocuğun hem gelişim hem de sosyal 

alanları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Anne babanın eğitim durumu, yaşları, sosyo-

ekonomik düzeyi, okul öncesi eğitime ayrılan süre değişkenlerinin ebeveyn tutumları üzerinde 

etkili olduğunun görülmesi ebeveynlere yönelik bulunulacak öneriler ve etkinlikler konusunda 

katkı sağlayacaktır. 

ÖNERİLER 

 Yapılan araştırmalarda daha fazla değişkene yer verilerek ebeveyn tutumlarının çocuk 

davranışlarına etkisi incelenebilir.  

 Ebeveyn olan veya ebeveyn adayı olan herkese aile eğitimleri verilmelidir. Bu eğitimlerde 

çocukların gelişimsel özelliklerinden, anne baba tutumlarının çocuk davranışlarına etkisinden 

bahsedilmelidir. 

 Eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden çocukların anne ve babalarına okul yönetimi 

ile Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği içerisinde uzman kişiler eşliğinde bilgilendirici 

seminerler düzenlemelidir. 

 Anne babaların çocuklara yönelik demokratik tutum ve davranış geliştirmeleri ve otoriter 

tutumdan kaçınmaları için okuyabilecekleri kitaplar önerilmeli, bu kitaplar ulaşılabilir 

olmalıdır. 

 Ebeveynlerin daha fazla bilgi sahibi olmaları ve daha geniş kitlelere ulaşmak adına kitle 

iletişim araçları yardımıyla alanında uzman kişilerce sesli veya yazılı bilgilendirmeler 

yapılmalıdır. 

 Çocuklarla günün büyük bir kısmını geçiren öğretmenlerin görüşlerine daha çok yer 
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verilmelidir ve önerileri dikkate alınmalıdır. 

 Anne babaların çocuklarının davranışları ile ilgili yaşadıkları sıkıntılarda alan uzmanlarına 

danışmalı ve bilgi almalıdır. 
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ÖZET 

Derslerde kullanılan değişik yöntemler dersleri tekdüzelikten kurtararak öğretimin daha etkili 

bir ortamda gerçekleşmesini sağlar. Kullanılan etkin teknik ve yöntemler öğrenciler açısından 

anlamayı kolaylaştırır ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar. İlkokul döneminde 

kullanılabilecek etkili yöntemlerden birisi oyunla öğretim yöntemidir. Eğitsel oyun; çocuğun 

fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimini olumlu yönde etkileyen, çocuğa keyif veren, iyi 

davranışlar ve alışkanlıklar kazandıran etkinliklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu 

araştırmada, eğitsel oyunlar hakkında Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan sınıf 

öğretmenlerinin görüşleri alınarak, öğretmenlerin tutumlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

Ayrıca çalışmanın amaçlarından biri de öğretmenlerde eğitsel oyunlar hakkında bir 

farkındalık yaratıp önerilerini almaktır. Literatür tarandığında bu konuyla yapılan çalışmalar 

genelde bütün branşlardan seçilen öğretmenlerin görüşleri alınarak yapılmıştır, bu araştırmada 

ise sadece sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin alınması araştırmanın önemini ortaya koymuştur. 

Çalışmada nitel araştırma modeli benimsenmiştir. Araştırmada, eğitsel oyunlar hakkında 60 

sınıf öğretmeninin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile alınmış, çalışmanın deseni 

durum çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2020-2021 eğitim-öğretim 

yılında Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 60 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı; literatür taraması yapılarak, uzman görüşleri alınarak 6 maddelik yarı 

yapılandırılmış görüşme formu şeklinde hazırlanmıştır Sorular uzman görüşü alınarak 

araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılması uygun 

bulunmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmenlerin eğitsel oyunlar hakkında bilgi 

sahibi oldukları, derslerinde sıklıkla kullandıkları fakat uygulamada sıkıntı yaşadıkları 

görülmüştür. Uygulama esnasında sınıfların kalabalık olması, uzmanlık alanının olmaması, 

materyal eksikliği, ders süresinin kısıtlı olması uygulamanın zorlaşmasına sebep olmuştur. 

Eğitsel oyunların çocuğun öğrenmesini kolaylaştırdığı, öğrenmeyi kalıcı kale getirdiği, 

öğrenilenlerin pekiştirildiği, öğrenmeyi eğlenceli kıldığı, öğrenciyi çok yönlü geliştirdiği 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulara dayanılarak geliştirilebilecek öneriler 

şunlardır. Eğitsel oyunlar sadece ilkokul düzeyinde değil bütün kademelerde uygulanmalıdır. 

Eğitsel oyunlar gerçek hayatla ilişkilendirilmeli, günlük hayattaki durumlara daha çok yer 

verilmelidir. Planlı ve programlı olarak bütün derslerde kullanılmalıdır. Her ders için bir(1) 

ders eğitsel oyun saati olabilir. Müfredata entgre oyun katalogları hazırlanmalıdır. Kazanım 

ve içerik ile ilişkilendirilmeli ve çeşitlilikleri artırılmalıdır.  

Anahtar sözcükler: Oyun, Eğitsel Oyun, Oyunla Öğretim 

 

ABSTRACT 

Different methods used in the lessons save the lessons from monotony and enable the 

teaching to take place in a more effective environment. The effective and different methods 

used make it easier for students to understand and provide permanent learning. One of the 
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effective methods that can be used in primary school period is teaching with play. Educational 

game; It is defined as a set of activities that positively affect the physical, mental and spiritual 

development of the child, create a sense of pleasure and joy in the child, and give good 

behaviors and habits.In this study, it is aimed to reveal the attitudes of teachers by taking the 

opinions of classroom teachers working in various regions of Turkey about educational 

games. In addition, one of the aims of the study is to raise awareness among teachers about 

educational games and to get their suggestions. When the literature was scanned, studies on 

this subject were generally made by taking the opinions of teachers selected from all 

branches, and in this study, taking only the opinions of classroom teachers revealed the 

importance of the study. Qualitative research model has been adopted in the study. In the 

study, 60 classroom teachers' views about educational games were taken with a semi-

structured interview form, and the design of the study was determined as a case study. The 

sample of the study consists of 60 classroom teachers working in various provinces of Turkey 

in the 2020-2021 academic year. Data collection tool; It was prepared as a 6-item semi-

structured interview form by making a literature review and taking expert opinions. The 

questions were developed by the researcher, taking expert opinion. It was found appropriate to 

use descriptive analysis in the analysis of the data.According to the results of the research; It 

has been observed that teachers have information about educational games, they use them 

frequently in their lessons, but they have difficulties in practice. During the implementation, 

the classes were crowded, the lack of expertise, the lack of material, and the limited duration 

of the lessons caused the application to be difficult. Suggestions that can be developed based 

on the findings of the research are as follows. Educational games should be practiced not only 

at the primary school level, but at all levels. Educational games should be associated with real 

life, and situations in daily life should be given more space. It should be used in all lessons in 

a planned and programmed manner. One (1) lesson can be an educational game hour for each 

lesson. Integrated game catalogs should be prepared in curriculum. It should be associated 

with acquisition and content and their diversity should be increased. Teachers should be given 

trainings and seminars about educational games and teaching methods. 

Keywords: Game, educational games, teaching by game 

 

GİRİŞ 

Derslerde kullanılan değişik yöntemler dersleri tekdüzelikten kurtararak öğretimin daha etkili 

bir ortamda gerçekleşmesini sağlar. Kullanılan etkin teknik ve yöntemler öğrenciler açısından 

anlamayı kolaylaştırır ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar. İlkokul döneminde 

kullanılabilecek etkili yöntemlerden birisi oyunla öğretim yöntemidir.  

Bireyin kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu, aktif katılımının sağlandığı aktif öğrenme 

stratejisi içinde yer alan eğitsel oyun yöntemi, öğrencilerin dikkatini çeken, yaratıcı 

düşünmeyi sağlayan, üst düzey zihinsel becerilerini ve hayal gücünü geliştiren bir 

yöntemdir(Kaya & Elgün, 2015). 

Eğitsel oyun, öğrencilerin isteyerek, keyifli bir şekilde katılım gösterdiği, fiziksel ve sosyal, 

duyuşsal, psiko-motor, bilişsel yönden gelişmelerine katkı sağlayan, belli bir amacı olan veya 

olmayan, kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen ve maddi çıkar sağlamayan eğlenceli 

etkinliklerin tümüdür. (Doğanay, 2007, s.200). 

Problem Durumu 

2020-2021 eğitim öğretim yılında görev yapan “Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyunlar 

hakkındaki görüşleri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu kapsamda araştırılan alt 

problemler şunlardır: 
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 1-Sizce oyun nedir? 

 2-Sizce eğitsel oyun nedir? 

 3-Eğitsel oyunları derslerinizde kullanıyor musunuz? Eğitsel Oyunları Uygularken 

Karşılaştığınız Zorluklar Nelerdir?’  

 4-Eğitsel oyunlarla öğretim hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

 5-Eğitsel oyunlarla neleri kazandırmayı hedefliyorsunuz? 

 6-Eğitsel oyunlarla öğretim hakkındaki önerileriniz nelerdir?  

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, eğitsel oyunlar hakkında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan 

sınıf öğretmenlerinin görüşlerini, tutumlarını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca çalışmanın 

amaçlarından birisi de öğretmenlerde eğitsel oyunlar hakkında bir farkındalık oluşturup 

önerilerini almaktır. 

Araştırmanın Önemi 

Literatür tarandığında bu konuyla yapılan çalışmalar genelde bütün branşlardan seçilen 

öğretmenlerin görüşleri alınarak yapılmıştır, Bu araştırmada ise sadece sınıf öğretmenlerinin 

görüşlerinin alınması araştırmanın önemini ortaya koymuştur. 

Sınırlılıklar 

Araştırma Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan 60 sınıf öğretmeni ile sınırlıdır. 

Araştırma 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı ile sınırlıdır. 

Araştırma veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ile sınırlıdır. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma modeli benimsenmiştir. Nitel araştırmalarda genellikle 

görüşme, gözlem, söylev ve döküman analizi gibi nitel veri toplama teknikleri kullanılır.  

Araştırmada desen olarak durum çalışması deseni benimsenmiştir.  Creswell (2007)’e göre 

durum çalışması; araştırmacının zaman içerisinde sınırlandırılmış bir veya birkaç durumu 

çoklu kaynakları içeren veri toplama araçları (gözlemler, görüşmeler, görsel-işitseller, 

dokümanlar, raporlar) ile derinlemesine incelediği, durumların ve duruma bağlı temaların 

tanımlandığı nitel bir araştırma yaklaşımıdır. (Subaşı & Okumuş, Haziran 2017)  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli illerinde 

görev yapan 60 sınıf öğretmeni tarafından oluşturulmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesi 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu çalışmada sınıf 

öğretmeni olmak temel ölçüt olarak kabul edilmiştir. 

Katılımcılara yönelik demografik özellikler Tablo 1 de gösterilmiştir. Öğretmenlerin 42’i 

kadın, 18’i erkektir. Katılımcıların 48’i lisans, 15’i yüksek lisans mezunudur. 32’si 1-10 yıl, 

20’si 11-20 yıl, 8’i 21 ve üzeri yıl görev yapmıştır. 18’i 21-30, 30’u 31-40, 5’i 41-50 ve 7 si 

50 ve üzeri yaş aralığındadır. Öğretmenler farklı illerde çalışan ve farklı sınıf düzeylerini 

okutan sınıf öğretmenleridir. 
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Tablo 1: Çalışma Grubunda Yer Alan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 

 Demografik Özellikler Frekans 

Cinsiyet Kadın 

Erkek 

42 

18 

Öğrenim Durumu Lisans 

Yüksek Lisans 

Doktora 

48 

12 

0 

Hizmet Yılı 1-10 

11-20 

21 ve üzeri 

32 

20 

8 

Yaş 21-30 

31-40 

41-50 

50 ve üzeri 

18 

30 

5 

7 

Toplam  60 

 

Araştırmanın katılımcıları cinsiyet, öğrenim durumu, hizmet yılı ve yaş açısından 

değerlendirilmiştir. Cinsiyetleri açısından, %70’i kadın(f=42) , %30’u erkek(f=18), öğrenim 

durumlarına göre katılımcıların %80’i “lisans”(f=48), %20’si “yüksek lisans”(f=12) öğrenim 

düzeylerine sahipken doktora öğrenim düzeyinde katılımcı bulunmamaktadır. Hizmet yılı 

açısından %53,3’ü “1-10”(f=32), %33,3’ü “11-20”(f=20), %13,3’ü “21 ve üzeri”(f=8), yaş 

durumuna göre katılımcıların %30’u “21-30”(f=18), %50’si “31-40”(f=30), %8,3’ü “41-

50”(f=5) yaş aralığındayken %11,6 sı“50 ve üzeri” (f=7) kişi bulunmaktadır. Tüm bu bilgilere 

göre araştırmada en çok kadın katılımcıların olduğu, katılımcıların daha çok lisans mezunu 

oldukları, “1-10” yıl hizmet aralığında oldukları, “31-40” yaş aralığında bulundukları 

görülmüştür.    

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada nitel bir yaklaşım türü olan görüşme tekniği kullanılmıştır..Görüşme,nitel 

araştırmalarda kullanılan en yaygın türlerden biridir.Veri toplama aracı oluşturulurken 

literatür taraması yapılarak,uzman görüşleri alınarak 6 maddelik yarı yapılandırılmış görüşme 

formu hazırlanmıştır.Yarı yapılandırılmış görüşme soruları esnektir ve katılımcılardan özgül 

veriler toplanır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle düzenlendiği için betimsel analizin 

kullanılması uygun bulunmuştur. Betimsel analizde amaç; görüşme, gözlem sonucunda elde 

edilen verilerin düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunulmasıdır (Karataş, 

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 2015).  

Betimsel analizde, görüşülen öğretmenlerin görüşlerini dikkat çekici bir şekilde yansıtmak 

amacıyla doğrudan alıntılara defalarca yer verilmiştir. Betimsel analiz yapılmasındaki amaç, 

elde edilen bulguları düzenleyerek yorumlamak ve anlam bütünlüğü içinde sunmaktır. Bu 

amaçla elde edilen veriler, önce mantık çerçevesinden geçirilmiş ve anlaşılır bir biçimde 

betimlenmiş, daha sonra bu betimlemeler yorumlanmıştır. (Gündüz) 
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BULGULAR 

Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyunlar hakkındaki görüş ve önerilerinin belirlenmesinin 

amaçlandığı bu çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu verilerinin analizi ile bulgular 

oluşturulmuş ve veri analizleri anlamlı bütünler oluşturacak şekilde kodlar ve frekans 

değerlerine göre sıralanmıştır. 

 

Tablo 2. Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Hakkındaki Görüşleri 

Tablo 2. Size göre “Oyun” nedir? 

KODLAR FREKANS 

Eğlenmek için yapılan aktivitelerin tümüdür. 39 

Çocuğun mutlu olmasını sağlayan aktivitelerdir. 7 

Eğlence amaçlı zeka geliştirici davranışlardır. 6 

Çocuğun hem ihtiyacı hem de en önemli öğrenme 

aracıdır. 

5 

Sosyal etkileşimdir. 2 

 

“Size göre oyun nedir?” sorusuna katılımcıların vermiş olduğu cevaplar yukarıda Tablo 2 de 

verilmiştir. Sınıf öğretmenleri en çok “Eğlenmek için yapılan aktivitelerin tümü” cevabını 

vermişlerdir. Katılımcıların yedisi  “Çocuğun mutlu olmasını sağlayan aktiviteler” cevabını 

verirken altısı da “Eğlence amaçlı zeka geliştirici davranışlar” cevabını vermiştir. “Sosyal 

etkileşim” cevabı ise en az verilen cevap olmuştur. Bazı öğretmenlerin oyun ile ilgili birebir 

ifadeleri şu şekildedir: 

SÖ6: ‘Çocuğun deneyimleyerek öğrenmesini sağlayan, eğlenmek amacıyla bazen kuralları 

belli bazen de kendiliğinden gelişen mutluluk, sevinç oluşturan etkinliktir.’ 

SÖ18: ‘Bireyin yaşamında duygularını gösterişsiz bir şekilde açığa vurduğu, kendini 

tanıyabildiği, aktiviteler sürecinde mutlu, heyecanlı, aktif hissettiği eylemler topluluğudur. 

 

Tablo 3. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Hakkındaki Görüşleri 

Tablo 3. Size göre “Eğitsel Oyun” Nedir? 

KODLAR FREKANS 

Eğlenerek öğretmeyi hedefleyen aktivitelerin tümü 40 

Belirli bir eğitsel amacı olan ve öğrenmeyi 

kolaylaştıran bir etkinliktir. 

10 

Belli kuralları olan, kişileri eğitmeyi amaçlayan 

öğretim tekniği 

8 

Türlü kazanımları ulaşmanın kısa yolu 1 

Çocuk dilinde eğitim 1 
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Size göre “Eğitsel Oyun Nedir?”  sorusuna sınıf öğretmenlerinin verdiği cevaplar Tablo 3’ te 

gösterilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğu eğitsel oyunu ‘Eğlenerek öğretmeyi 

hedefleyen aktivitelerin tümü’ olarak tanımlamıştır. ‘Türlü kazanımlara ulaşmanın kısa yolu’ 

ve ‘Çocuk dilinde eğitim’ cevabını veren ise bir kişi vardır. 

SÖ45: ‘Eğitsel oyun; öğrencilerin hoş vakit geçirirken öğrenmesini de hedefleyen, hedefe 

uygun kazanımlara erişme imkânı sağlayan bir öğretim aracıdır.’ 

SÖ43: ‘Bireyin yaptığı aktiviteden eğlenerek, kendisine yeni deneyimler kazandıran; eğitimin 

gereklerinden olan kalıcı izin oluşuma yardımcı olan faaliyetlerdir. 

 

Tablo 4. Eğitsel Oyunla Öğretim Hakkındaki Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri 

Tablo 4. Eğitsel Oyunlarla Öğretim Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir? 

KODLAR FREKANS 

Öğrenilen bilgilerin kalıcılığını artırır. 40 

Derslerin eğlenceli ve ilgi çekici olmasını 

sağlar. 

13 

Öğretimi daha etkin ve istekli hale getirir 12 

Özel bir uzmanlık alanı gerektirir. 1 

Öğretimde kullanımı yeterli değildir. 1 

 

“Eğitsel Oyunlarla Öğretim Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir?” sorusunda verilen cevaplar 

Tablo 4. ’te gösterilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin çoğunluğu eğitsel oyunların; öğrenilen 

bilgilerin kalıcılığını artırdığını savunmuşlardır. Sınıf öğretmenleri eğitsel oyunların; dersleri 

eğlenceli, etkin ve ilgi çekici hale getirdiğini, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağladığı, konuyu 

somutlaştırdığını belirtmişlerdir. 

SÖ11: ‘Öğrencinin zekâsını geliştiren, belirli kazanımları edinmesine yardım eden, yaparak 

yaşayarak öğrendiği için kalıcı öğrenmelere yardım eden öğretimdir.’ 

SÖ19: ‘Bütün kademelerde kullanılabileceği gibi özellikle okul öncesi ve ilkokul 

dönemindeki bireylerin öğrenmesinde kalıcılığı büyük oranda sağladığını düşünüyorum. 

Bireyin yaparak - yaşayarak, keşfederek, öğrenme sürecinde aktif olarak ve en önemlisi 

öğrendiğinin farkında olmadan içselleştirerek öğrenme olacağını düşünüyorum.’ 

SÖ45: ‘Eğitsel oyun; eğitsel bir amacı olan, kurallı etkinliklerdir. Bu şekilde öğrenilen 

bilgilerin pekiştirilir ve daha rahat bir ortamda tekrar edilir.’ 

 

Tablo 5. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyunları Uygularken Karşılaştığı Zorluklar 

Tablo 5.Derslerinizde Eğitsel Oyunları Kullanıyor Musunuz? Eğitsel Oyunları Uygularken 

Karşılaştığınız Zorluklar Nelerdir? 

KODLAR FREKANS KODLAR FREKANS 

Evet 52 Sınıfların kalabalık olması 28 

Kısmen 8 Yeterli zamanın olmaması 25 

  Materyal ve malzeme eksikliği 23 

  Uzmanlığı olmaması 7 

TOPLAM 60   
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Tablo 5.’te ‘Derslerinizde Eğitsel Oyunları Kullanıyor Musunuz? Eğitsel Oyunları 

Uygularken Karşılaştığınız Zorluklar Nelerdir?’ sorularına yanıt aranmıştır. Sınıf 

öğretmenlerinin hepsinin derslerinde eğitsel oyunu kullandığı gözlenmiştir. Ancak kullanma 

sıklığı öğretmenden öğretmene değişmektedir. Derslerinde eğitsel oyunu ‘kullanmıyorum’ 

diyen öğretmen olmamıştır. Katılımcılar eğitsel oyunları oynatırken en çok sınıfların kalabalık 

olması sorunuyla karşı karşıya gelmişlerdir. Sırasıyla karşılaşılan zorlukları yeterli zamanın 

olmaması cevabını materyal ve malzeme eksikliği, uzmanlığın olmaması cevapları takip 

etmiştir. 

SÖ17: ‘Seyrek kullanıyorum. Eğitsel oyunlara bakış açım ve uzmanlığım fazlasıyla sınırlı.’ 

 

Tablo 6. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyunlarla Kazandırmak İstedikleri Hedefler 

Hakkındaki Görüşler 

Tablo 6. ‘Eğitsel Oyunlarla Neleri Kazandırmayı Hedefliyorsunuz?’ 

KODLAR FREKANS 

İşbirliği,gruba ait olma,grup içerisinde hareket 

edebilme becerisi kazandırmayı 

15 

Amaçlanan hedeflere ulaşmayı 13 

Kazandırılması gereken davranışın sürekliliği ve 

bilginin kalıcılığını sağlama 

13 

Çok yönlü düşünmeyi  8 

Öğrencinin öğrenmede aktif olmasını 4 

Konuları pekiştirmeyi 3 

Dikkat eksikliğini önlemeyi 2 

Tüm çocuklara ulaşmayı 2 

 

Tablo 6.’da öğretmenlerin eğitsel oyunlarla kazandırmak istedikleri hedeflerin neler olduğu 

ile ilgili fikirleri alınmıştır. Sınıf öğretmenleri eğitsel oyunlarla; eğitimi sevdirmeyi, 

amaçlanan hedeflere ulaşmayı, davranışın sürekliliğini ve kalıcılığını sağlamayı, analitik 

düşünmeyi, konuları pekiştirmeyi, öğrencinin aktif olmasını, işbirliğini, grup bilincini 

kazandırmayı, dikkat eksikliğini önlemeyi, olumlu benlik kazandırmayı, üç boyutlu 

düşünmeyi, tüm çocuklara ulaşmayı hedeflemektedir. Sınıf öğretmenlerinin bu konudaki 

düşünceleri şöyledir: 

SÖ1: ‘Duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini, kendini ifade etme becerilerinin 

desteklenmesini, grup içerisinde hareket edebilme, grup bilinci vb. becerileri edinmesini 

hedefliyorum.’ 

SÖ24 : ‘Temalardaki kazanımlar, sosyalleşme, etik ve ahlaki değerler, yaşamdaki her 

alandaki kurallar’ 

SÖ31: ‘Birlik beraberlik duygusu, zorluklar karşısında pes etmeme, mücadele arzusu, 

elektronik veya dijital kaynaklar olmadan da çocukların eğlenebilmesini hedefliyorum.’ 

 

 

 

 

PROCEEDINGS BOOK 215 www.izdas.org



Tablo 7. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyunla Öğretim Hakkındaki Önerileri  

Tablo 7. ‘Eğitsel Oyunla Öğretim Hakkındaki Önerileriniz Nelerdir?’ 

KODLAR FREKANS 

Planlı ve programlı bir şekilde bütün öğretmenler 

derslerinde kullanmalıdır. 

31 

Kazanım ve içerik ile ilişkilendirilmeli ve 

çeşitlilikleri artırılmalıdır. 

12 

Öğretmenlere daha rahat bir ortam 

sağlanmalıdır. 

7 

Müfredata entgre oyun katalogları hazırlanmalı 6 

Her ders için bir(1) ders eğitsel oyun saati 

olabilir. 

4 

Ayrı bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilmeli 2 

Eğitsel oyunları bilişim teknolojileri ile entgre 

ederek farklı duyuların çalışması sağlanmalı 

1 

Amaca yönelik olması dışında çocukların mutlu 

hissedebilecekleri rekabetin olmadığı oyunlar 

tercih edilmeli. 

1 

 

Tablo 7’de Sınıf öğretmenlerinin ‘Eğitsel Oyunlar Hakkındaki Önerileri Nelerdir?’ sorusuna 

vermiş olduğu cevaplar gösterilmiştir. Sınıf öğretmenleri eğitsel oyunlar hakkında çeşitli 

önerilerde bulunmuşlardır. Katılımcılardan 31’i  ‘Planlı ve programlı bir şekilde bütün 

öğretmenler derslerinde kullanmalıdır.’ demiştir. Kazanım ve içerik ile ilişkilendirilmesi 

gerektiğini, çeşitliliğin artırılması gerektiğini, her ders için bir ders eğitsel oyun saati olması 

gerektiğini, ayrı bir uzmanlık alanının olması gerektiğini, öğretmenlere bu konuda yeterlilik 

eğitimlerinin verilmesini, çeşitli oyun kataloglarının hazırlanması gerektiğini, rekabetin 

olmadığı oyunların olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

SÖ10:‘Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini de dikkate alarak, onların ihtiyaçları 

doğrultusunda eğitsel oyun etkinlikleri planlanmalı ve geliştirilmelidir.’ 

SÖ20:‘Derslerde eğitsel oyunların sürekli kullanılması için top yekun bir farkındalık oluşması 

gerekmektedir. Eğitsel oyunlar için en önemli unsurun yeterli zaman yaratabilme olduğunu 

düşünüyorum. Bunun için ölçme ve değerlendirme süreçlerinin de eğitsel oyunlarla 

yapılabileceği kanaatindeyim.’ 

SÖ27:‘Uzmanlar tarafından gerçek alana indirgenerek zaman ve mekânları uygun olarak 

düzenlemek. Uygulanabilir oyunların planlanması gereklidir.’ 

SÖ37:‘Bilişim teknolojilerini eğitimde kullanarak görsel ve işitsel zekânın yanı sıra mantıksal 

zekânın da ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyorum.’ 

SÖ42:‘İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kademede de çalışan biri olarak öğretim 

programlarının hepsinde bulunması gerektiği, özellikle uygulama açısından sınıf içinde değil 

doğa ile iç içe yapılması gerektiği düşüncesindeyim.’ 

 

 SONUÇLAR 

Bu çalışmada, eğitsel oyunlar hakkında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan sınıf 

öğretmenlerinin görüşleri incelenmiş, tutumları ortaya çıkarılıp önerileri alınmıştır. 
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Araştırmanın bu bölümünde, araştırmada elde edilen bulgulara dayanarak ulaşılan sonuçlara 

yer verilmiştir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmenlerin eğitsel oyunlar hakkında bilgi sahibi oldukları, 

derslerinde sıklıkla kullandıkları fakat uygulamada sıkıntı yaşadıkları görülmüştür. Uygulama 

esnasında sınıfların kalabalık olması, uzmanlık alanının olmaması, materyal eksikliği, ders 

süresinin kısıtlı olması uygulamanın zorlaşmasına sebep olmuştur. 

Sınıf öğretmenleri, derslerde eğitsel oyunu kullanmanın faydalı ve gerekli olduğunu 

savunmuşlardır. Eğitsel oyunun çocuğun öğrenmesini kolaylaştırdığını, öğrenmeyi kalıcı kale 

getirdiğini, öğrenilenlerin pekiştirildiği vurgulanmıştır. 

 

ÖNERİLER 

Araştırmada ulaşılan bulgulara dayanılarak geliştirilebilecek öneriler şunlardır: 

 Eğitsel oyunlar sadece ilkokul düzeyinde değil bütün kademelerde uygulanmalıdır. 

 Eğitsel oyunlar gerçek hayatla ilişkilendirilmeli, günlük hayattaki durumlara daha çok 

yer verilmelidir. 

 Planlı ve programlı olarak bütün derslerde kullanılmalıdır. 

 Her ders için bir(1) ders eğitsel oyun saati olabilir. 

 Müfredata entgre oyun katalogları hazırlanmalıdır. 

 Kazanım ve içerik ile ilişkilendirilmeli ve çeşitlilikleri artırılmalıdır. 

 Öğretmenlere eğitsel oyunlarla öğretim yöntemleri hakkında eğitimler ve seminerler 

verilmelidir.  
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ÖZET 

Günümüzde “Büyükada Rum Yetimhanesi” olarak bilinen tarihi ahşap bina İstanbul 

Büyükada’da, bulunmaktadır.  Mimarı Alexandre Vallaury’dir. 1898-1899 yıllarında yapılan 

binanın asıl işlevi ve yapım amacı döneminde Avrupa da ki lüks otel ve kumarhanelerin bir 

benzeri olarak,  Avrupa’da sınırlar ötesi seyahat olanağını getiren Doğu Ekspresi demiryolu 

hattının yolcularına hizmet etmesiydi. Bu amaçla “Prinkipo Palace” olarak yapımına karar 

verilen bina tamamlandıktan sonra bu işlev doğrultusunda kullanılmayıp, bir hayır kurumu 

kimliği ile yetimhane olarak (1903-1964) hizmet vermiştir.  

Sultan II. Abdülhamit'in izni ile inşa edilmiş, sonrasında gene onun fermanı ile Yetimhane 

işlevi yüklenmiş bir Osmanlı yapısıdır.  Topografik yerleşimi bir tepe üzerinde, ormanlık bir 

alan içerisindedir. Konumu ve büyük yapı kitlesi ile çevresinin coğrafi ve mimari siluetine 

egemen konumdadır. Mimari olarak, bulunduğu coğrafyanın ve Osmanlı imparatorluğunun 

son dönemlerinin ihtişamlı bir yapısı olan bina, mimari ve strüktürel özgün özellikleri 

yönünden önemlidir. Ahşap karkas yapım teknikleri ile inşa edilen bina, bu özelliği ile 

Avrupa’nın en büyük tarihi ahşap binası olduğu varsayılmaktadır.  Binanın yapıldığı dönem 

itibari ile gerek tasarımındaki işleve yönelik biçimsel oluşumlar gerekse yapımında kullanılan 

öncü nitelikteki teknik yaklaşımlar göz önüne alındığında, mimarisindeki yalınlığın 20.yy’ın 

başlamasıyla gelişecek ve iki dünya savaşı arasındaki dönemde işlevselliğe yönelik mimari 

eserler ortaya çıkaracak akımların ahşap malzeme ile yapılmış öncü bir eseridir diyebiliriz.  

Öte yandan tarihe ve sosyal yaşama olan tanıklığı ile belge niteliğindedir. Yapımına karar 

verildiği günden bugüne kadar bulunduğu coğrafyanın siyasi ve toplumsal devinim sürecine 

aktif olarak tanık olması onu toplumsal hafıza odağı haline gelmektedir. Günümüzde 

bakımsızlıktan harap olan binanın kurtarılarak yeniden işlev kazandırılması gündemdedir.  

Bu çalışmada binanın, yeni işlev verilerek değerlendirilmesinde yol gösterici veri oluşturmak 

için ele alınması amaçlanmıştır. Bu makale kapsamında yetimhane binası rölöve ve araştırma 

bulguları ışığında; fiziksel olarak mimari ve strüktürel yönden değerlendirilirken, binayı 

meydana getiren özgün düşünce ve görüşler izlenerek toplumsal belge olma niteliği ile de 

incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Büyükada Rum Yetimhanesi, Prinkipo Palace, en büyük ahşap yapı. 

 

ABSTRACT 

The historical wooden building known today as the "Büyükada Greek Orphanage" is located 

in Büyükada, Istanbul. Its architect is Alexandre Vallaury. The main function and purpose of 

the building, which was built in 1898-1899, was to serve the passengers of the “Orient 

Express” railway line, which brought the opportunity of cross-border travel in Europe, similar 

to the luxury hotels and casinos in Europe during the period. The building, which was decided 
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to be built as the “Prinkipo Palace”, was not used for this function after its completion, and 

served as an orphanage (1903-1964) with the identity of a charity. 

It is an Ottoman building that was construkted with the permission of Sultan Abdülhamit II. 

and later served as an Orphanage with his decree (ferman). Its topographical settlement is on a 

hill, in a forested area. With its location and large building mass, it dominates the 

geographical and architectural silhouette of its surroundings. Architecturally, the building, 

which is a magnificent structure of the geography and the last period of the Ottoman Empire, 

is important in terms of its architectural and structural features. Constructed with wooden 

frame construction techniques, the building is assumed to be Europe's largest historical 

wooden building with this feature. Considering both the formal formations for the function in 

the building and the pioneering technical approaches used in its construction, the simplicity in 

its architecture makes it a wooden samle of an architectural movement which started at the 

beginning of the 20th century and created architectural works for functionality in the period 

between the two world wars.   

On the other hand, it can be said that it is a witness to history and social life. The fact that it 

actively witnessed the political and social movement process of the geography it was in since 

the day it was decided to be built has made it the focus of social memory. Today, it is on the 

agenda to save the building, which is ruined due to neglect, and to restore its function. 

In this study, it is aimed to evaluate the building in order to create guiding data in the 

utilization of the building by giving it a new function. Within the scope of this article, in the 

light of the orphanage building survey and research findings; While it is evaluated physically 

from architectural and structural aspects it has been examined with the quality of being a 

social document in the historical and social process. 

Keywords: Büyükada Greek Orphanage, Prinkipo Palace, largest wooden building.  

 

GİRİŞ 

İstanbul’un Adalar İlçesinde, Büyükada’da günümüzde “Büyükada Rum Yetimhanesi” olarak 

bilinen tarihi ahşap bina bulunmaktadır. Bina hem mimari yapı olarak hem de tarihi ve sosyal 

süreç içerisinde toplumsal belge olma niteliği ile önemli bir yapıttır. Günümüzde harap 

durumda olan binanın restore edilerek kurtarılması ve yeniden işlev verilmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada binanın, yeniden işlev verilerek değerlendirilmesinde yol gösterici veri 

oluşturmak için ele alınması amaçlanmıştır.  

Bu makalede bina; tarihsel ve sosyal yönden ele alınarak toplumsal belge olma niteliği 

incelenmiştir.  Bu kapsamda binanın yapımına neden olan sosyal – ekonomik gelişmeler 

tarihsel ve siyasal süreçlerinde değerlendirilmiştir.  Fiziksel yönden ise binada gözlem ve 

incelemelerde bulunulmuştur.  Binanın girilebilen mekânlarında fiziksel inceleme yapılarak 

gözlemlerde bulunulmuş, mimari oluşum, malzeme özellikleri ve strüktürel yapısı hakkında 

veri toplanmıştır. Bu bağlamda oluşan işlevsel farklılaşmaların binanın mimarisindeki fiziksel 

izleri mekânsal ve strüktürel bütünlük içerisinde değerlendirilmiştir. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Tarihsel ve sosyal inceleme 

Binanın mimarı Alexandre Vallaury’dir (2 Nisan 1850 - 2 Mayıs 1921). İstanbul’da doğmuş, 

mimarlık eğitimini ise Paris’te Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Ecoles des Beaux-Arts)’nda 

görmüştür. Eserlerinde doğu ve batı kültürüne özgü öğeleri eklektik bir yaklaşım ile 
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değerlendirerek İstanbul’da günümüze kadar gelen önemli mimari yapıtlar meydana 

getirmiştir. Vallaury entelektüel kişiliği ile de öne çıkmaktadır. İstanbul’da Sanayi-i Nefise 

Mektebi’nin mimarlık bölümünün kurucusu ve ilk mimarlık hocası olmuştur. 

Amerika birleşik Devletlerinde ‘‘Pullman’’ adı verilen lüks yataklı vagonları olan trenler ve 

oteller işleten George Pullman’dan esinlenmiş olan Belçikalı Georges Nagelmackers, “La 

Compagnie Internationale des Wagon-Lits” (Uluslararası Yataklı Vagonlar Şirketi)’i kurarak, 

uzun, süspansiyonlu, rahat, içlerinde lüks gemilerdeki gibi yatak odaları, oyun salonları, 

restoranlar bulun, uzun yolculuklarda konfor sağlayacak vagonlar ile, Doğu Ekspresi (Orient 

Express)  tren yolculuklarını başlatmıştır (Demiroğlu 2006, 44-45). 

19. yy’in 2. yarısında oluşan ‘‘Doğu’’ imajı ve Osmanlı Payitahtı olan İstanbul’un kültürel 

zenginliklerinin çekiciliği; aynı dönemlerde gelişen demir yolları ile hızlı ve lüks yolculuklara 

olanak tanıyan Doğu Ekspresi tren seferlerinin başlaması, Avrupalı zenginlerin, soyluların 

yazar ve sanatçıların çekiciliğine kapıldıkları Osmanlı Payitahtına kolaylıkla gelebilmelerine 

olanak sağlamıştır (Baslo 1998, 149).  

Tren seferlerinin başlaması İstanbul’da lüks otellerin inşa edilmesine neden olmuştur. Doğu 

Ekspres (Orient Express) demiryolu hattını işleten Wagon-Lits’in otellerden sorumlu Büyük 

Oteller Şirketi (Compagnie Internationale des Grand Hotels)  tarafından,  Beyoğlu'nda Pera 

Palas Otelinden sonra, Avrupa’da yapmış olduğu benzerleri gibi, yazlık lüks bir otel ve 

kumarhane olarak işletilmesi için, İstanbul’un önemli kozmopolit bir sayfiyesi olan, tarihi adı 

ile Prinkipo” Büyükada'da, ‘‘Prinkipo Palace’’ı yaptırmıştır (Çilli 2009, 32). 

Binanın yapımına 1898 yılında başlanmış ve yapımı 1899 yılında, çok kısa denebilecek bir 

sürede tamamlanmıştır (Kroki 1).  

Yapımı çok hızlı tamamlanan ‘‘Prinkipo Palace’’ kumarhane olarak işletme izni alamamış  ve 

özgün işlevi doğrultusunda kullanılamamıştır. Kumarhane olarak işletmesi öngörülen binaya, 

toplumun geleneksel yapısına uygun olmayacağı için Sultan II. Abdülhamit tarafından 

kullanım izni verilmediği görüşü bulunmaktadır (Millas 1988, 401-412, Gülersoy 2001, 6)  

Başka bir görüş ise diğer otel sahiplerinin kendilerine rakip gördükleri bu otelin işletme 

müsaadesi almaması için saray nezdinde girişimlerde bulunmalarıdır. Bina için kumarhane 

izni alınamayınca yeterli karı sağlayamayacağını düşünen şirket, oteli işletmekten 

vazgeçmiştir. (Millas 1988, 401-412).  
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Kroki 1. Yetimhane binası ve parselinin çap vesikası (Rum Patrikhanesi Arşivi). 

 

 

İki yıl boş kalan bina için yeni kullanım arayışları başlamış, sonuç olarak Balıklı Rum 

Hastanesi’nin 1894 depreminde zarar gören Yedikule’deki yetimhanesinin buraya 

nakledilmesine karar verilmiştir (Millas 1988, 401-412,  Kazanovas, 1904, 95-100 ).   

Yapımı yaklaşık 50.000 altın Osmanlı lirasına mal olan bina (Kazanovas  1904, 95-100, Çilli 

2009, 32), Düyun-u Umumiye’ in kurucusu banker Yeorgios Zarifi’nin dul eşi Eleni Zarifi’nin 

girişimi ile satın alınarak yetimhane olarak kullanılması için İstanbul Rum Patrikhanesine 

hibe edilmiştir (Kazanovas  1904, 95-100). Satını alma işlemi için Eleni Zarifi adına oğlu 

Leonida Zarifi tarafından 3.700 altın lira ödenmiştir (Gülersoy, 2001, 6, Demiroğlu, 2006, 

23), ayrıca Yedikule’deki yetimhanenin destekçilerinden merhum Andera Singru vasiyeti ile 

de 15.700 altın lira katkıda bulunmuştur  (Kazanovas 1904, 95-100).  

Büyükada Rum Yetimhanesi Sultan II. Abdülhamit’in iradesi ile 21 Mayıs 1903 tarihinde, 

Rum Patriği III. İoakim’in katıldı bir tören ile resmen açılmıştır (Kazanovas 1904, 95-100), 

Resim 1). 

Binanın otelden Yetimhaneye dönüştürülerek Rum Patrikhanesine verilmesinde en önemli 

etken kuşkusuz Sultan II. Abdülhamit’tir. Kendisi bu projeye onay vermekle kalmamış, 1.180 

altın lira tutarındaki bütün masraf ve vergileri kendisi karşılayarak destek olmuştur. Bunların 

dışında ilk açıldığında 146 yetim çocuk barındıran yetimhaneye kendisi 146 altın lira 

tutarında bağışta bulunmuş ve saray mutfağından yetimler için günlük olarak 7,5 okka et 

tahsis etmiştir.  (Millas 1988, 401-412). 

Osmanlı Arşivi’nde bulunan 24 Temmuz 1902 tarihli belgede Prinkipo Palas’ın öksüz 

çocuklara okul yapılmak üzere Rum Patrikhanesi tarafından satın alınmasına izin verildiği ve 
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birikmiş vergi borçlarının affedildiği yazmaktadır (Dosya No:548, Gömlek No:27, Fon Kodu: 

DH. MKT.) (Çilli 2009, 32).    

1913-1915 yılları arasında bina yetimhane olarak kullanılmıştır. 1915-1918 yılları arasında 

yetimhanedeki çocuklar Kınalıada’daki Hristos Manastırına nakledilerek,  buraya bir süre 

Kuleli Askeri Lisesi ve Müttefik Kuvvetler yerleşmiştir. 1919-1920 yılları arasında İşgal 

Güçleri Bolşevik devrimi ile de İstanbul’a gelen Rus göçmenleri binaya yerleştirmiştir. Rus 

sığınmacılar binada kaldıkları sürede, özellikle üst katlardaki kullanılmayan mekânların ahşap 

döşemelerini ısınmak üzere yakmak için sökmüşler ve binaya zarar vermişlerdir. 1964 

senesinde yangın tehlikesi nedeni ile bina boşaltılmıştır (Milas 1988, 401-412, Demiroğlu 

2006, 21).  Kuruluşundan boşaltılmasına kadar olan süre içinde yetimhanede 5.744 yetim 

çocuk yetiştirilmiştir.  

Yetimhane olarak hizmet vermeye başladığında binanın ısıtılması önemli sorun olmuştur.   

Yaz aylarında kullanılacak bir otel ve kumarhane olarak planlanan binanın mekânları büyüktü 

ve ısıtma sistemi bulunmamaktaydı. Bundan dolayı binanın sadece sınırlı bir kısmı yetimhane 

için kullanılabilmiş, diğer kısımlar kullanılmayarak boş kalmıştır.  

Yetimhane hizmetinin başladığı dönemde; binanın ana girişi kuzey cephesinin aksında,  

oryantalist üslupta ve birbirinin üzerinde gelişen cephedeki çıkmaların altında bulunmaktaydı. 

Buraya 15 mermer basamak ile çıkılan iki yönde simetrik merdivenler ile çıkılmaktadır. 

Zemin katta girişte sağda ve solda müdür odası ile yönetim odaları yer almaktaydı. Giriş 

aksının karşısında, 8 ahşap sütunlu ana salonun güney tarafındaki mekânlarda, Yönetim 

Kurulunun toplantı salonu ile 3 derslik bulunmaktaydı. Zemin katın üstünde yer alan birinci 

ve ikinci katlarda ilk açılışında yetimhanede barınan 146 yetim erkek çocuğun kaldığı 8 

büyük oda bulunmaktaydı (Resim 2). Eczane ve revir mekânları ise binanın ikince katında yer 

almaktaydı (Milas 1988, 401-412).  

Zemin katta, otelin “yemek salonu” olarak öngörülmüş uzun planlı dikdörtgen mekân, 

yetimhane sürecinde de ufak birtakım ilavelerle işlevini sürdürerek yemekhane olarak 

kullanılmıştır. Devamında ise yapıldığı dönemin gelişmiş pişirme gereçleri ile donatılmış 

mutfak bulunmaktaydı. Giriş holünün sol tarafında Özgün tasarımında  “balo salonu” ya da 

“tiyatro salonu” olarak öngörülen mekân ise yetimhane sürecinde benzer bir işlev ile 

müsamere salonu olarak kullanılmıştır. Yetimhanede kalan çocuklara 6 yıllık temel eğitimin 

(Resim 3) yanı sıra, 4. seneden itibaren zorunlu olarak müzik eğitimi verilmekteydi. Gene 

zorunlu olarak 4. seneden mezun oluncaya kadar buradaki atölyelerde terzilik, kunduracılık  
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Resim 1. Yetimhane açılış merasimi,                  Resim 2. 

Patriğin karşılanması,  (Imerologion 1904).        Öğrenci yatakhanesi, Yetimhane albümü)                   

                                                                                                                                 

         

 

(Resim 4), marangozluk, dülgerlik ve demircilik zanaatlarında eğitimi verilerek meslek 

edinmeleri sağlanmaktaydı (Kazanovas 1904, 95-100). Yetimhanenin bahçesinde güney batı 

kısmında buluna iki katli müstakil ahşap bina ise çocukların temel eğitimi için okul olarak 

kullanılmıştır (Millas 1988, 401-412, Deleon 2003, 69, Çilli 2009, 33).  

 

Resim 3. Ders sınıfı. (Yetimhane albümü).           Resim 4.Kundura atölyesi. (Millas) 

                                            

 

Otel - kumarhane olarak planlanmış binanın işlevinin değiştirilerek kullanılması mimarisinde 

birtakım zorunlu değişiklik ve eklentilerin yapılmasına neden olmuştur. Günümüzde çok 

belirgin olanların ya da dönemin belgelerinde yazılanların dışında yapılmış olan değişiklikler 

konusunda kesin bilgi ve deliller derlemek güçtür. Binanın satın alınarak Yetimhaneye 

dönüştürülmesi sürecinin yürütmesi için Patrikhane tarafından oluşturulmuş “Uzmanlar 

Komisyonunda” yer alan mimar Leon Y. Kazanovas’ın aktarımlarında; binanın kuzey 

cephesinde kule gibi yükselen, mermer basamaklı, kâgir-tuğla duvarları olan bir yangın 

merdiveninin bu dönüşüm sürecinde eklenmiş olduğu belirtilmektedir (Kazanovas 1904, 95-

100).            

Fiziksel inceleme 

Binanın kuzey- güney aksındaki uzun kenarı 101 metredir. Kat planlarında girişe göre merkez 

eksen ve buna paralel iki yan eksen ise 32 metre genişliğindedir (Tablo 1). 
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Mimari tasarımında simetrik bir yerleşim planı izlenmektedir. Simetri ekseni aynı zamanda 

ana girişin eksenidir. Kat planlarında farklı bölümler arasındaki boyut farkı, binanın cephe ve 

kesitlerinde de izlenebilmektedir. Bina her iki uç eksende ve orta eksende zemin dâhil, beş 

katlı iken, diğer bölümlerde dört katlıdır (Resim 5).   

Binanın genel mimarisi, zemindeki girişin orta eksenine dik olarak,  iki farklı yönde gelişen 

simetrik koridorlar ve bunların sonunda diğer katlara bağlanan servis merdivenlerinde son 

bulan,  kısa dikey koridorlar ekseni üzerinde oluşturulmuştur. Bu koridorlar zemin kotunda 

dış mekâna bağlanmaktadır (Çizim 1). 

 

Tablo 1. Büyükada Rum Yetimhanesi, bina ve parsel bilgileri (Bimtaş rölöve çalışması 2021, 

Rum Patrikhanesi Arşivi). 

 

 

Resim 5. Yetimhane binası güneydoğu cephesi görünüşü. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEEDINGS BOOK 224 www.izdas.org



Çizim 1. Zemin kat planı (Bimtaş rölöve çalışması 2021, Rum Patrikhanesi Arşivi). 

 

 

Zemin kat planında, ana giriş aksına dik gelişen bu koridor düzeni, mutfak ve yemek 

salonunun bulunduğu kuzeydoğu kanadında kesintisiz izlenirken, simetrisindeki güneybatı 

kanadında yer alan tiyatro salonundan ötürü kesintiye uğramaktadır.  

Giriş aksında binanın ana merdivenin bulunduğu “giriş salonu ya da ana salon” yer alır. 

Kareye yakın dikdörtgen plana sahiptir. Tavanı giriş aksına dik yönde ve iki sıra halinde 4 er 

ahşap sütunla taşınmaktadır (Resim 6, 7).  

 

Resim 6. Giriş salonu ya da ana salon.             Resim 7. Giriş salonu ya da ana salon. 

    

 

Girişteki ana salonun sol tarafında, binanın güneybatı kanadında, “Prinkipo Palas’ın” “Balo 

ya da tiyatro salonu” yer alır (Resim 8). Binanın en ilgi çekici mekânlarında bir tanesi balo 

salonudur. Yetimhane sürecinde de işlevini sürdürerek gösteri amaçlı kullanılmıştır. Simetrik 

bir tasarıma sahip olup, arazinin doğal eğiminden yararlanılarak kesitte bodrum ve zemin 

katın yüksekliğini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.  
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Resim 8. Balo ya da tiyatro salonu. 

 

 

Zemin katın kuzeydoğuya kanadında yemek salonu yer alır (Resim 9, 10). Dikdörtgen planlı 

bir mekândır. Binanın güney cephesi boyunca uzanan ve geniş mermer basamaklı bir 

merdivenle bahçeye bağlanan kâgir terasa açılmaktadır.  

 

Resim 9. Yemek salonu (Imerologion 1904).      Resim 10. Yemek salonu 2020. 

                                                                                                     

    

 

Yemek salonunun devamında mutfak ile bulaşıkhane, hamam, çamaşırhane ve kazan 

dairesinin bulunduğu hizmet mekânları yer alır. Rutubet ve yangın risklerinin bulunduğu bu 

kısmın yapımında binanın genelinden farklı olarak kâgir tuğla tekniği kullanılmıştır (Resim 

11, 12, 13).  

Mutfak dönemin gelişmiş pişirme teknolojisi ile donatılmıştır. Günümüzde kalıntıları bulunan 

pişirme donanımlarının üzerindeki yazılardan Fransa, Paris’te üretilmiş oldukları 

görülmektedir (Resim 14, 15).  
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Resim 11. Mutfak ve pişirme gereçleri, 2021.   Resim 12. Mutfak, genel görünüş, 2021.                                                                                                  

    

 

 

Resim 13. Güneybatı cephesi görünüşü (mutfak ve hamam kısmı), 2019.    

 

 

Mutfağın tavanları bina genelinde duvarlara yapılan bağdadi sıva ile sıvalıdır. Bunun nedeni 

mutfaktaki ateş ve yangın tehlikesine karşı alınmış bir önlem olarak değerlendirilmektedir. 

Mutfağın ortasındaki ocağın iki yanında yer alan kare kesitli iki kolonun da kâgir olduğu 

görülmektedir.  

Mutfağın 2 kâgir kolon ile sınırlanmış, merkezdeki ateş ocağının izdüşümündeki kısım, tek 

katlı olup üzerindeki katlarda bina cephesi buyunca yükselen girintili bir aydınlık 

planlanmıştır. Kuzeydoğu cephesindeki bu hareketlilik simetrik olarak güneybatı cephesinde 

de, tiyatro sahnesinin üzerinde izlenmektedir.  

Mutfağın yanında mermer kurnalı bulaşıkhane, gene mermer kurnaların yer aldığı hamam, 

çamaşırlık ve buralara sıcak su temin eden kazan dairesi bulunmaktadır.  
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Resim 14, 15. Mutfaktaki pişirme gereçlerinin üretim bilgisi plaketleri.  

    

 

Zeminde giriş salonundan başlayarak yukarıya çıkan kare planlı, dört kollu ahşap bir 

merdiven bina katlarını birbirine bağlamaktadır Binanın esas düşey bağlantısını oluşturan bu 

merdiven son kata kadar çıkmaktadır. Bu ana merdiven dışında her iki yöndeki kanatların 

nihayetinde (kuzey kanadında iki ve güney kanadında bir) yardımcı nitelikte merdivenler yer 

almaktadır.   

Zemin katın üzerindeki üç kat benzer bir tasarıma sahiptir (Çizim 2).  

 

Çizim 2. 1, 2, 3. Kat planları benzer tasarım şeması sunmaktadır. (Bimtaş rölöve çalışması 

2021, Rum Patrikhanesi Arşivi). 

 

Ana merdivenin bu katlar ile bağlantısı geniş bir sofa ile sağlanmıştır (Resim 16). Bu katlar 

sofa ile eksantrik bağlantılı ve doğu-batı doğrultusunda her iki yönde uzanan bir koridor ile 

bunun her iki tarafında yer alan odalardan oluşmaktadır. Tasarımda önemli bir öğe, ana 

salonun hemen üzerinde yer alan ve birinci kattan başlayarak çatıya kadar çıkan ışıklıktır. 

Işıklık uzun koridor aksını sofa boyunca kuzey ve güney olarak bölerken bunların ve sofanın 

doğal gün ışığı ile aydınlanmasına ve havalandırılmasına olanak vermektedir (Resim 17).  
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Resim 16. Merdiven ve sofa bağlantısı.                  Resim 17. Sofa ile ışıklık açılımı. 

          

 

Cephe tasarımında, Balkanlarda ve Anadolu’da ahşap yapılarda kullanılan kapalı çıkmalar 

çokça kullanılmıştır. Geleneksel mimariden etkilenerek birbirinin üzerinde devam eden kapalı 

çıkmalar, gene katlar arasında farklı boyutlarda kullanılarak cephelerdeki hareketliliği 

pekiştirmektedir. Bütün bunların ise cephelerin kendi içindeki bütünsel simetrisine dikkat 

edilerek oluştukları görülmektedir (Resim 18). Cepheler süsleme öğeleri bakımından oldukça 

yalındır (Akpolat 1991,136). Burada dönemin ahşap yapılarında çokça kullanılmış süsleme 

elemanlarına rastlanmamaktadır. Bu özelikleri ile yerleşim olarak bir tepe üzerinde bulunan 

bina; büyük hacimli silueti ile uzaktan fark edilecek ve beğenilecek üç boyutlu bir obje 

anlayışı ile tasarlanmıştır denilebilir.  

 

Resim 18. Güneydoğu cephesi görünüşü. 

 

 

Aynı yalın mimari anlayış binanın iç mekânlarında da izlenmektedir. En gösterişli mekânı 

balo salonudur. Burada eklektik bir anlayış ile art nouveau,  barok, rokoko süslemeler bulunsa 

da İstanbul’da aynı dönemlerde yapılmış benzerleri ile karşılaştırıldığında, sade ve abartısız 

bir süsleme anlayışı hâkimdir. Öbür salon ve odalarında ise binanın geneline egemen olan 

sade, yalın bir mimari üslup gözlenmektedir (Akpolat 1991,136). 
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Binanın strüktürel yapısı ve malzeme seçimi ele alındığında yapımında ahşap karkas yapım 

tekniklerinin kullanıldığı görülmektedir (Resim 19).  Modüler ön yapım anlayışı ile 

tasarlanmış taşıyıcı sistemi, kâgir temel ve bodrum duvarları üzerine oturan, modüler 

boyutlardaki düşey, yatay ve diyagonal ana ahşap taşıyıcılar ile bunların arasında yer alan ve 

destekleyen ara ahşap elemanlardan oluşmaktadır. Binanın genelinde taşıyıcı elemanlar 

ahşaptır. İstisnai olarak ana merdivende olduğu gibi bazı noktalarda kesitleri büyütmeden 

mukavemeti artırmak amacı ile ahşapların yanı sıra dövme demir elemanlar da kullanıldığı 

görülmektedir (Resim 20, 21).  

 

Resim 19. Dış cephe, köşe detayı 2021.            Resim 20. Ana merdiven detayı, 2021 

    

 

İç mekânlarda duvarların yüzeyleri bağdadi çıtalar üzerine kireçli sıva ile sıvalıdır (Resim 22), 

dış cepheler ise geniş enli ahşap kaplama tahtaları ile kaplanmıştır. Ahşap duvar kesitleri içleri 

boş bırakılarak yapılmış, kâgir dolgu malzemeleri ile doldurulmamıştır. Bu sayede yüksek 

olan binanın hafifletilmesi sağlanmıştır.  

Bu yapım tekniği İstanbul Adalar’ında ve genel olarak 19.yy İstanbul coğrafyasında yapılmış 

ahşap binalarda yaygın olarak kullanılmıştır.  
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Resim 21. Ana merdiven detayı 2021.            Resim 22. Bağdadi sıvalı iç duvar yüzeyi, 2021. 

    

  

Binanın yapımında, 19.yy’da sanayi devrimi ile gelişen ağaç biçme ve işleme teknikleri ile 

beraber ahşapların önceden belirlenen standart boyutlarda hazırlanarak yapım yerinde 

birleştirilmeleri ile oluşan, bir tür ön yapım/prefabrik yapım süreci gözlemlenmektedir.  

Bu bağlamda ahşap karkas yapım sisteminin böylesine büyük boyutlarda bir binanın 

yapımında tercih edilmesinin; ön yapım tekniği ile hazırlan modüler ahşap elemanların, kâgir 

elemanlar ile karşılaştırıldığında, gerek nakliye sürecinde daha hafif olmaları, gerekse de 

yapım sürecinde hızlı işlenebilmelerinden ötürü olduğu düşünülebilir.  Nitekim yapımının 

(1898-1899) neredeyse iki sene gibi çok kısa bir sürede bitirilmiş olması bu görüşü 

desteklemektedir.  

Yangın tehlikesine karşı kâgir yapıların tercih edildiği bir dönemde ahşap karkas sisteminin 

tercih edilmesinin olası nedenleri arasında, 1894 yılında ki İstanbul depreminde Adalar’ındaki 

ahşap yapıların kâgirlere kıyasla daha az hasar görmüş olması, aynı dönemde yapılan pek çok 

ahşap bina gibi “Prinkipo Palas’ın” yapımında da belirleyici ölçüt oluşturduğu 

düşünülmektedir (Millas 1988, 401-412). 

Strüktürel olarak incelediğimizde; Bina yapımında dekoratif amaçlı kiriş görünümünde fakat 

taşıyıcılık vasfı olamayan elemanların kullanıldığı görülmektedir. Bakıldığında ahşap sütunlar 

tarafından taşındıkları varsayılan ahşap yatay taşıyıcıların kesitleri, sökülmüş oldukları 

noktalarda incelendiğinde bunların içleri boş birer ahşap kutu niteliğinde ve taşıyıcı özellikleri 

olmayan dekoratif öğeler oldukları görülmektedir (Resim 23, 24).  
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Resim 23. Kuzey batı cephesi, 2021.                Resim 24. İç mekân tavan detayı, 2021. 

     

 

Bu kısımlardaki yatay taşıyıcılar iç mekânlarda kat döşemesi kesitinin içinde ve çoğu zaman 

dekoratif taşıyıcı elemanlar ile dik yönde yer almaktadır. Bu tip sistemlere giriş salonunun 

güneyindeki mekânlarda ve yemek salonun tavanında rastlanmaktadır.  

Ahşap dikmeler ile desteklenen kapalı çıkmalarda dikmelerin üzerindeki ahşap yatay 

taşıyıcıların aslında içi boş dekoratif öğeler oldukları ve dikmeler ile strüktürel çerçeve 

oluşturmadıkları gözlenmektedir. Buralarda çıkmaların ahşap döşeme kirişleri bina içerisinden 

konsol çalışarak taşıma görevinde bulunmaktadır. Bunlara örnek giriş kapısının merdiven ile 

çıkılan sahanlığının üzerindeki çıkma gösterilebilir. Sıralı dizilmiş 4 ahşap sütundan iki başta 

bulunanlar yukarıdaki çıkmanın kendilerine karşılık gelen döşeme kirişini ve köşe dikmesini 

taşırken arada bulunan 2 dikmenin üzerindeki yatay taşıyıcı görünümümdeki ahşap elemanın 

dekoratif olduğu görülmektedir. Aradaki 2 sütuna denk gelmeyen döşeme kirişlerinin ise 

konsol çalıştıkları görülmektedir.  
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Benzer durum Yetimhane binasının yanında bulunan Okul binasının girişinde de 

gözlemlenmektedir (Resim 25). (Burada iki köşede birer ahşap dikme bulunmaktadır). 

Taşıyıcı sistemdeki bu olgu bize çürümüş ve vasfını kaybetmiş ahşap sütunlara rağmen 

bunların üzerindeki mekânlarda niçin beklenen ölçüde büyük göçüklerin olmadığını 

açıklayabilmektedir.  

 

Resim 24. Okul binası, 2021 

 

 

Değerlendirme 

Büyükada Rum Yetimhanesi ya da özgün tasarımı ile “Prinkipo Palace”, hem tarihi hem de 

mimari olarak önemli bir yapıdır. Boyutları ile Dünyadaki en büyük tarihi ahşap yapılardan 

biridir ve Avrupa’nın en büyük tarihi ahşap yapısı olarak kabul edilmektedir. 

Binanın yapıldığı dönem itibari ile gerek tasarımındaki işleve yönelik biçimsel oluşumlar 

gerekse, yapımında kullanılan öncü nitelikteki teknik yaklaşımlar göz önüne alındığında, 

mimarisindeki yalınlığın 20.yy’ın başlamasıyla gelişecek ve iki dünya savaşı arasındaki 

dönemde işlevselliğe yönelik mimari eserler ortaya çıkaracak akımların ahşap malzeme ile 

yapılmış öncü bir eseridir diyebiliriz.  

Öte yandan tarihe ve sosyal yaşama olan tanıklığı ile belge niteliğindedir. Yapımına karar 

verildiği günden bugüne kadar bulunduğu coğrafyanın siyasi ve toplumsal devinim sürecine 

aktif olarak tanık olması onu toplumsal hafıza odağı haline getirmektedir. 

“Prinkipo Palace” projesi 19.yy sonlarında gelişen sınır ötesi seyahatlerin yaygınlaşması ile 

günümüzün modern turizm anlayışının öncüsü niteliğinde öngörünün fiziksel bir sonucudur 

ve Avrupalılaşan Osmanlının küresel sermaye ile yüzleşmesinin ürünüdür. 

Bir Osmanlı yapısıdır, Sultan II. Abdülhamit'in hükümdarlığında inşa edilmiş, sonrasında ise 

gene onun iradesi ile yetimhane işlevi yüklenmiştir. Devamında ise bir cumhuriyet kurumu 

olarak işlevini sürdürmüştür.  

Yangın tehlikesi nedeni ile tahliye edildiği 1964 yılından beri bakım ve onarımı yapılmamış 

binanın çatı örtüsü tamamen tahrip olmuştur. Günümüzde doğa etkilerine karşı korunmasız 

olan binada büyük ölçekte malzeme kayıpları olduğu, bazı yerlerde çökmelerden dolayı 
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mekânsal bütünlüğün bozulduğu görülmektedir. Benzer tahribatlar parsel içerisinde bulunan 

okul binasında da izlenmektedir. Hızlı bir çöküş sürecinde bulunan binanın geçmişin izleri ile 

beraber sonsuza dek yok olma tehlikesi bulunmaktadır.  

 

SONUÇ 

Yetimhane binası Osmanlı döneminden günümüze ulaşan, ülkemizin önemli kültür 

varlıklarından biridir. Tarihsel ve mimari olarak önemli bir yapıdır. Günümüzde, 

bakımsızlıktan çökme sürecinde bulunan binanın derhal koruma altına alınması 

gerekmektedir. Bu bakımdan alınacak acil bir takım koruma önlemlerinin restorasyon 

öncesinde yapılacak bir ön çalışma çerçevesinde değerlendirilmeleri, olası çöküntüleri 

önlemek için restorasyon öncesinde uygulanmaları gerekmektedir. Bu evrede yapılacak 

koruma ve destekleme çalışmaları binanın yapısal ve tarihsel bütünlüğüne zarar vermeyen 

geçici müdahaleler niteliğinde olmalıdır.   

Binanın kurtarılması; izlenecek restorasyon sürecinde alınacak bilimsel kararlar 

doğrultusunda koruma ve restorasyon müdahaleleri ile yapılmalıdır.  Bu süreçte binaya olası 

yeni işlevler tanımlanırken binanın tarihi, mimari ve toplumsal değeri mutlaka gözetilmelidir. 

Önerilecek işlev, müdahale ve tasarımlarda binanın geçmişinden gelen mimari ve toplumsal 

didaktik özellikleri göz önüne alınarak, bunların aktarımı sağlanmalıdır.   

Bu önemli kültür varlığının korunarak restore edilmesi ve ülkemizin kültürel varlıkları 

arasında yaşatılmasının yanı sıra ülke ekonomisine de dâhil edilmesi için, gerek restorasyon 

evresinde tanımlanacak işlevsel özelliklerin belirlenmesinde, gerekse de teknik sürecinin 

yönetilmesinde; fiziksel (mimari), sosyal (kültürel) ve iktisadi işletme parametrelerinin göz 

önüne alınarak değerlendirileceği, çoklu disiplinli bir projelendirme süreci izlenmesi faydalı 

olacaktır.  
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ÖZET 

Eğitim sisteminin bileşenleri, teknolojiyi; bilgiye ulaşmak için bir araç olarak kullanırlar. 

Bilim sürekli ilerlemekte, öğrenilen bilgilerin yerini yenileri almaktadır. Öğretim yöntem ve 

tekniklerinin geliştirilmesi; bilimin kendini sürekli yenilemesinin nihai sonucu olarak 

öğrenme-öğretme sürecinin etkili olmasını sağlamak amacıyladır. Etkili bir öğrenmenin 

gerçekleşebilmesi için öğrenenin; öğrenmenin odağında olması,öğretenin rehberliğinde 

ilerlemesi,zihinsel olarak öğrenmeye aktif katılması gerekmektedir.Proje tabanlı öğrenme 

yaklaşımı bu amacı gerçekleştirmek için en uygun öğrenme ortamlarından biridir.eTwinning 

Avrupa genelindeki katılımcı okulların işbirliği içinde çalışarak projeler geliştirirken aynı 

zamanda öğretmenlerinde birbirleriyle ortaklık kurup fikir alışverişinde bulundukları ve 

dolayısıyle farklı etkinliklerin yapıldığı bir portaldır.Bu araştırmanın amacı;proje tabanlı 

öğretim sürecinde eTwinning faaliyetlerine katılan sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin 

alınmasıdır.Yapılan çalışmalar genellikle tüm branşlardan seçilen öğretmenlerin görüşlerinin 

alınması şeklinde yapılmıştır ancak bu çalışmadan elde edilen sonuçlar e Twinning projelerine 

katılan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine yer vermektedir.Bu bakımdan sınıf öğretmenlerinin 

eTwinning projelerine bakış açısını belirleyerek gerek eTwinning platformunun eksiklerini 

görmek ve çözüm üretmek gerek öğrenciler ve öğretmenler için ne gibi kazanımları olduğunu 

farketmek açısından önemlidir. 

Bu araştırmada,eTwinning proje faaliyetlerinde yer almış sınıf öğretmenlerinin görüşlerini 

incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.Araştırmada,eTwinning projeleri 

hakkında 23 sınıf öğretmeninin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu arayıcılığıyla 

alınmış,çalışmanın deseni durum çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırma 2020-2021 eğitim 

öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 23 sınıf öğretmeni ile 

yürütülmüştür.Çalışmaya katılan bütün öğretmenler en az bir yıl eTwinning projelerinde 

görev almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu kullanılmıştır.Soru 

formu araştırmacı tarafından geliştirilmiş olup uzman görüşü alınmıştır. Araştırmada verilerin 

analizinde betimsel analize başvurulmuştur. 

Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin eTwinning projelerine mesleki gelişim sağlama 

ve merak uyandırdığı için katıldıkları,eTwinning ortamını faydalı bir platform olarak 

gördükleri,zaman alıcı ve yorucu faaliyetler olduğu,platformun kullanımının kolaylaşması 

gerektiği,öğrencilere işbirliği yapma ve teknolojiyi kullanma becerisi 

kazandırmada,öğretmenlere ise web 2 araçlarının öğrenilmesi konusunda katkı sağladığı,en 

çok kullanılan web 2 aracının Canva olduğu,eTwinning’i etkinliklerde kullanarak eğitime 

entegre etme konusunda görüş bildirmişlerdir.Sınıf öğretmenleri eTwinning faaliyetlerine 

daha fazla öğretmenin katılması gerektiğini ve platformun kullanımını yaygınlaştırmak için 

mobil uygulamasının kullanılabilirliğinin  arttırılmasını önermişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Proje Tabanlı  Öğrenme, eTwinning ,Web 2.0 Araçları 
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ABSTRACT 

Components of the education system use technology as a tool to access information. Science 

is constantly advancing, and new knowledge is taking the place of the learned information. 

Improving teaching methods and techniques; It is in order to ensure that the learning-teaching 

process is effective as the final result of the continuous renewal of science. The project-based 

learning approach is one of the most suitable learning environments to achieve this goal, 

eTwinning is one of the most suitable learning environments to achieve this goal eTwinning 

While participating schools across Europe develop projects in collaboration, they also have 

teachers in partnership and exchange of ideas. This is a portal where different activities are 

held. The purpose of this research is to take the opinions of the classroom teachers who 

participated in eTwinning activities in the project-based teaching process. The studies were 

generally done in the form of taking the opinions of teachers selected from all branches, but 

the results obtained from this study include the opinions of classroom teachers participating in 

eTwinning projects. Students need to see the shortcomings of the eTwinning platform and 

find solutions by determining the classroom teachers' point of view on eTwinning projects. 

and it is important for teachers to realize what gains they have. 

In this study, qualitative research method was used to examine the opinions of classroom 

teachers who took part in eTwinning project activities. The research was carried out with 23 

classroom teachers working in various provinces of Turkey in the 2020-2021 academic year. 

All teachers who participated in the study took part in eTwinning projects for at least one 

year. An open-ended question form was used as a data collection tool in the study. The 

question form was developed by the researcher and expert opinion was obtained. Descriptive 

analysis was used in the analysis of the data in the study. 

As a result of the research, classroom teachers participate in eTwinning projects for 

professional development and curiosity, they see the eTwinning environment as a useful 

platform, are time consuming and exhausting activities, the use of the platform should be 

easier, students learn the ability to collaborate and use technology, and teachers learn web 2 

tools. The classroom teachers suggested that more teachers should be involved in eTwinning 

activities and to increase the usability of the mobile application to popularize the use of the 

platform. 

Keywords: Project Based Learning, eTwinning, Web 2.0 Tools  

 

GİRİŞ 

Öğrencilerin gerçek hayat problemleriyle karşı karşıya kaldıkları proje tabanlı öğrenme 

yaklaşımında ürün orijinal ve değerlidir( Saracaloğlu, Akamca, & Yeşildere).Proje tabanlı 

öğrenme yaklaşımında öğrenciler bilgiye ulaşırken farklı kaynaklar kullanıp bilgiyi organize 

ederek öğrenmeyi anlamlı ve eğlenceli kılar(Winn,1997’den aktaran Girgin, 2009).Proje 

tabanlı öğrenme doğal bir çevrede ve disiplinler arası öğrenme anlayışıdır(Erdem, 

2002).Öğrenenler proje tabanlı öğrenme yaklaşımında eski deneyimlerinden yararlanarak elde 

ettikleri bilgiler ile bilgilerini yapılandırırlar(Başbay, 2005).Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı 

geniş bir zaman dilimi,işbirliği,inceleme ya da araştırma,performans olarak dört ögesi 

bulunmaktadır(Gültekin, Karadağ, & Yılmaz, 2007).Proje tabanlı öğrenme yaparak yaşayarak 

öğrenmeyi,araştırma yapmayı ve öğrenmeyi öğrenmeye dayalı bir yaklaşım olduğu için 

gerçek hayat problemlerinin çözümünü yapabilen,bilgiye kendi ulaşabilen bireyler 

yetiştirmeyi hedeflemektedir(Kaşarcı, 2013). 

eTwinning uluslararası bir platformdur.Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak projeler 

oluşturulan,projelere ortak bulunan,diğer okullar veya farklı Avrupa ülkelerindeki eğitim 
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kurumlarıyla paylaşımlarda bulunulan eğitimi verimli ve eğlenceli hale getiren bir 

platformdur(MEB,2017’den aktaran Sürek, 2018).Avrupa genelindeki katılımcı okulların 

işbirliği içinde çalışarak projeler geliştirirken aynı zamanda öğretmenlerinde birbirleriyle 

ortaklık kurup fikir alışverişinde bulundukları ve dolayısıyle farklı etkinliklerin yapıldığı bir 

portaldır.Proje sürecinde öğrenciler de öğretmenler gibi farklı katılımcılarla işbirliği içine 

girerek  öğrenmede etkin rol oynar.Proje katılımcıları farklı eğitim ve kültürlerle etkileşime 

girerler(Çavuş, Balçın, & Yılmaz, 2021). 

Problem Durumu 

Oyun çağındaki öğrencilerle sınıf ortamında öğrenmeyi gerçekleştirmenin zor olduğu 

düşünüldüğünde sınıf öğretmenlerinin öğrenmeyi eTwinning projelerini kullanarak eğlenceli 

hale getirmeleri mümkündür.Öğrenciler birçok web 2 aracını kullanarak eğlenerek 

öğrenirler.Yapılan çalışmalarda doğrudan eTwinning projeleri ile ilgili sınıf öğretmenlerinin 

görüşlerine yönelik bir çalışma yoktur. Teknolojik gelişmelerin eğitime entegre olmasıyla 

eTwinning projelerine dahil edilen ilkokul öğrencilerine rehber olan  sınıf öğretmenlerinin bu 

çalışmalarda rolü büyüktür.Bu yüzden onların eTwinning projeleri hakkındaki görüşlerinin 

alınmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma;sınıf öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme sürecinde eTwinning faaliyetleri ile 

ilgili görüşlerinin açığa çıkarılmasını amaçlamaktadır. 

Araştırmanın Önemi      

Yapılan çalışmalar genellikle tüm branşlardan seçilen öğretmenlerin görüşlerinin alınması 

şeklinde yapılmıştır ancak bu çalışmadan elde edilen sonuçlar e Twinning projelerine katılan 

sınıf öğretmenlerinin görüşlerine yer vermektedir.Bu bakımdan sınıf öğretmenlerinin 

eTwinning projelerine bakış açısını belirleyerek gerek eTwinning platformunun eksiklerini 

görmek ve çözüm üretmek gerek öğrenciler ve öğretmenler için ne gibi kazanımları olduğunu 

farketmek açısından önemlidir. 

Araştırmanın Problemi 

Bu çalışmanın temel amacı olan sınıf öğretmenlerinin eTwinning projeleri hakkındaki 

görüşlerinin incelenmesi kapsamında aşağıdaki sorulara cevaplar aranacaktır: 

 eTwinning projelerine katılma nedenleriniz nelerdir? 

 eTwinning projesine ilişkin görüşleriniz  nelerdir? 

  eTwinning projesi uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar nelerdir?  

 eTwinning platformunun kullanılabilirliğine yönelik önerileriniz nelerdir? 

  eTwinning proje uygulamalarının öğrencilere kazandırdığı beceriler nelerdir? 

  eTwinning projesi uygulama sürecinde kazandığınız mesleki beceriler nelerdir? 

 Web  2 araçlarından hangilerini kullanıyorsunuz? 

 e Twinning projelerini öğrenme –öğretme sürecine nasıl  entegre ediyorsunuz? 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada,eTwinning proje faaliyetlerinde yer almış sınıf öğretmenlerinin görüşlerini 

incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
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Araştırmada,eTwinning projeleri hakkında 23 sınıf öğretmeninin görüşleri yarı 

yapılandırılmış görüşme formu arayıcılığıyla alınmış,çalışmanın deseni durum çalışması 

olarak belirlenmiştir. 

Örneklem 

Araştırma 2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 23 sınıf 

öğretmeni ile yürütülmüştür.Çalışmaya katılan bütün öğretmenler en az bir yıl eTwinning 

projelerinde görev almıştır.Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır.Bu çalışmada sınıf öğretmeni 

olma,eTwinning projelerinde katılımcı olarak yer alma temel ölçütler olarak kabul edilmiştir. 

Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin demografik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1:Çalışma Grubunda Yer Alan  Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 

 Demografik Özellikler            Frekans 

Cinsiyet Kadın 

Erkek 

18 

5 

Yaş 21-30 

31-40 

41-50 

50 üzeri 

4 

14 

5 

0 

Öğrenim Durumu Lisans 

Yüksek Lisans 

Doktora 

22 

1 

0 

Çalışılan Kurum Özel 

Devlet 

0 

23 

Kıdem Süresi 1-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15 yıl 

15 yıl üzeri 

1 

5 

11 

6 

Toplam  23 

 

Araştırmanın katılımcıları cinsiyet,yaş,öğrenim durumu,çalışılan kurum,kıdem süresi açısından 

değerlendirilmiştir.Cinsiyetleri açısından;% 78,3’ü kadın(f=18),%21,7’si erkek(f=5),yaşları 

bakımından katılımcıların;%17,4’ü “21-30 yaş”(f=4),%60,9’u “31-40 yaş”(f=14),%21,7’si “41-50 

yaş”(f=5) yaşlarındadırlar.Öğrenim durumlarına göre ise katılımcıların;%95,2’si 

“lisans”(f=22),%4,3’ü “yüksek lisans”(f=1) öğrenim düzeylerine sahipken doktora öğrenim 

düzeyinde katılımcı bulunmamaktadır.Katılımcıların %100’ü (f=23) devlet okullarında görev 

yapmaktadır.Katılımcıların;%4,3’ü “1-5 yıl” (f=1),%21,7’si “6-10 yıl”(f=5),%47,8’i “11-15 yıl” 

(f=11),%26,1’inin “15 yıl ve üzeri” (f=6) mesleki deneyim sürelerine sahiptir.Bu bilgilere göre 

araştırmada en çok kadın katılımcıların yer aldığı görülmektedir.Katılımcıların daha çok “31-40 

yaş” aralığında bulundukları,öğrenim açısından en çok “lisans” grubunda yer aldıkları,kurum 

olarak devlet okullarında çalıştıkları,mesleki kıdem olarak en çok “11-15 yıl” aralığında 

bulundukları saptanmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu kullanılmıştır.Soru formu araştırmacı 

tarafından geliştirilmiş olup uzman görüşü alınmıştır.Hazırlanan bu form uzman görüşüne 

sunulmuş ve uzmandan gelen dönüt ile forma son şekli verilmiştir. Soru formunda öğretmenlerin 
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demografik özelliklerinin yanı sıra proje sürecine dahil olan öğretmenlerin projelere  ait 

görüşlerine yönelik 8 açık uçlu soruya yer verilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizinde betimsel analize başvurulmuştur. Betimsel analizde amaç; 

görüşme, gözlem sonucunda elde edilen verilerin düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde 

okuyucuya sunulmasıdır(Karataş, 2015). 

Araştırmada katılımcı öğretmenlerden, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanılan nitel 

veriler,betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır.Görüşme formu 

kodlama yoluyla sistematize edilerek yorumlanmıştır.Nitel araştırmalarda,veri analizi 

bölümünde toplanan verilerin betimlenmesi,temalaştırılması ve yorumlaması yapılır.Veri 

analizinden elde edilen tema ve kodlar okuyucuların anlamasını kolaylaştırmak amacıyla 

tablolaştırılmıştır. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde katılımcıların,proje tabanlı öğretim sürecindeki eTwinning faaliyetleri hakkında 

sınıf öğretmenlerinin görüşlerini incelemeye yönelik sorulara verdikleri cevaplar analiz 

edilmiştir.Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen bulgular,araştırmanın amacı 

doğrultusunda verilecektir. 

“eTwinning projelerine katılma nedenleriniz nelerdir?”sorusuna katılımcılardan alınan 

cevaplar doğrultusunda oluşturulan kodlar Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2.Öğretmenlerin eTwinning Projelerine Katılma Nedenleri 

Kodlar  Frekans 

Mesleki gelişim sağlama 

Merak  

Yenilikçi yaklaşımları kullanma 

İşbirliğine dayalı öğrenmeyi sağlama  

Öğrenmeyi eğlenceli hale getirme 

Öğrencilere farklı etkinlikler yaptırma 

Proje tabanlı öğrenmeyi sağlama 

Öğrenmede öğrencileri aktif hale getirme 

Farklı uygulamalar öğrenme 

Öğretimde dijitalleşmenin artması 

Puan alma 

Etwinning faaliyetlerini öğrenme 

Toplam Katılımcı Sayısı 

9 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

23 

 

Tablo 2. incelendiğinde katılımcıların, eTwinning faaliyetlerine katılma nedenlerini “mesleki 

gelişim sağlama,merak,proje tabanlı öğrenmeyi sağlama,yenilikçi yaklaşımları 

kullanma,işbirliğine dayalı öğrenmeyi sağlama,öğrenmede öğrencileri aktif hale 

getirme,öğrenmeyi eğlenceli hale getirme,puan alma,eTwinning faaliyetlerini 

öğrenme,öğretimde dijitalleşmenin artması,farklı uygulamalar öğrenme,öğrencilere farklı 

etkinlikler yaptırma” şeklinde sıralamışlardır.Tablo 3. incelendiğinde “mesleki gelişim 

sağlama”(f=9), en yüksek frekansa sahip olan kod olarak görülmektedir.Bu kodu “merak” 

(f=4)  takip etmektedir.Katılımcı öğretmenler “mesleki gelişim sağlama” koduyla ilgili olarak 
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“eTwinning faaliyetlerinin mesleki gelişimime katkısı olacağını düşündüğüm için bu projelere 

katıldım.”,”Mesleki gelişimime faydalı olduğunu düşündüğüm için katılıyorum.”,”Kendimi 

gelişen ve değişen eğitim alanında  geliştirmek.” cümleleri ile görüşlerini açıklamışlardır. 

“eTwinning projelerine ilişkin görüşleriniz nelerdir?”sorusuna katılımcılar tarafından verilen 

yanıtlar doğrultusunda Tablo 3. oluşturulmuştur. 

 

Tablo 3.Öğretmenlerin eTwinning Projelerine İlişkin Görüşleri 

Kodlar Frekans 

Faydalı bir platform olma 

Güzel bir platform olma 

Öğrencilerin gelişimini sağlayıcı olma 

Eğlenceli öğrenme ortamı oluşturma 

Yenilikçi ve işbirlikçi platform olma 

Dijital etkinlik alanı olma 

Zaman alıcı olma 

web 2 araçlarını kullanma olanağı 

Farklı kültürleri tanıma 

Yabancı kelime kullanımı fazlalığı 

Toplam katılımcı sayısı 

11 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

23 

 

Öğretmenlerin projeye ilişkin görüşlerini yansıtan Tablo 3.’e bakıldığında öğretmenler 

çoğunlukla eTwinning proje çalışmalarının faydalı olduğunu (f=11),güzel bir platform 

olduğunu (f=5),öğrencilerin gelişimini sağlayıcı olduğunu (f=4) düşünmektedirler.Ayrıca 

öğretmenler,eTwinning projelerinin eğlenceli bir öğrenme ortamı sağladığını,yenilikçi ve 

işbirlikçi çalışmaların  yapıldığını,dijital etkinlik alanları yarattığını ve web 2 araçlarını 

kullanma olanağının sunulduğunu,farklı kültürleri tanıma fırsatının yakalandığını ifade 

etmişlerdir.Bunların yanı sıra bu projelerin zaman alıcı olduğunu ve projelerde  yabancı 

kelime kullanımı fazlalığının olmasını da  dile getirmişlerdir.Ö22 kodlu öğretmenin” 

eTwinning projeleri güzel,öğrenciler birçok web 2.0 araçlarını öğrendiler.Sürekli gelişen 

teknolojiyi tanıma fırsatları oldu.Fakat bu süreçte kendimi aileme ayıracak vaktim olmadı.Bu 

da beni seneye tekrar eTwinning faaliyetlerine katılıp katılmamakta düşündürüyor.Çünkü 

kendi çocuklarımla vakit geçiremedim.Çocuklarımın bu geçen gün ve senelerini bir daha 

yaşayamayacağız.eTwinning faaliyetlerine katılmakla kazandıklarımız kaybettiklerimize 

değdi mi acaba diye düşünüyorum.Konuştuğum birçok öğretmen arkadaşım da benimle aynı 

durumda.” yanıtı etkinliklerin faydalı olduğu kadar zaman alıcı yönününde bulunduğunu ifade 

etmiştir.Katılımcılar “Farklı kültürlerin bir araya gelerek aynı konu üzerinde çalışmaları 

insani ilişkilerin olumlu gelişimine de büyük bir katkı sağlayacaktır.(Ö23)”,” Öğrencilere ve 

öğretmenlere özgüven, yaratıcılık, sosyallik, paylaşımcı olma, işbirliği yapma açısından 

faydalıdır.(Ö6)”şeklinde görüşler bildirmişlerdir. 

“eTwinning projelerini uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar nelerdir?”sorusu ile 

katılımcıların eTwinning faaliyetlerinde karşılaştıkları zorluklar Tablo 4.’de verilmiştir. 
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Tablo.4 eTwinning Faaliyetlerinde Katılımcıların Karşılaştıkları Zorluklara İlişkin 

Görüşleri 

Kodlar Frekans 

Zaman alıcı olması 

Yorucu olması 

Uygulamada karşılaşılan zorluklar 

İletişim sorunları 

Yabancı dil sorunu 

Uzaktan eğitimde eTwinning faaliyetleri 

Katılımcı ortakların uyumsuzluğu 

Zorluk çekilmediği 

Toplam Katılımcı Sayısı 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

1 

23 

     

Tablo 4. incelendiğinde katılımcıların e Twinning projeleri sürecinde karşılaştıkları zorluklara 

ilişkin görüşleri yer almaktadır.Katılımcıların en çok karşılaştıkları zorluklar projelerin 

“zaman alıcı ve yorucu olması” şeklinde ifade edilmiş,diğer öğretmenler ise “uygulamada 

karşılaşılan zorlukların olması”,”iletişim sorunları”,”yabancı dil sorunu”,”uzaktan eğitimde 

eTwinning faaliyetlerini yürütme”,”katılımcı ortakların uyumsuzluğu” gibi zorlukları dile 

getirmişlerdir.Ö8" Pandemi den dolayı uzaktan eğitime geçildiği için yapılacak etkinlikleri 

planlama yapılırken velilerden fazla destek almak gerekiyor.Buda iletişim anlamında 

Öğretmeni ve öğrencileri çok yoruyor en büyük zorluk bence budur.”şeklindeki görüşünü dile 

getirerek eTwinning projelerinin uzaktan yapılmasındaki zorluğa dikkat çekmiştir.Ö18 ise “İş 

bölümü konusunda sorumluluk almayan ortaklar olması, zamanında çalışmanın 

yapılmamasına neden olabiliyor.” ifadesiyle ortaklarla yaşanan zorlukları dile 

getirmiştir.Araştırmaya katılan öğretmenlerden biri ise herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını 

söylemiştir.  

“eTwinning platformunun kullanılabilirliğine yönelik önerileriniz nelerdir?” sorusu ile 

katılımcıların görüşleri Tablo 5’da verilmiştir. 

 

Tablo 5. eTwinning Platformunun Kullanılabilirliğine Yönelik Öneriler 

Kodlar Frekans 

Platformun kullanımının kolaylaştırılması 

Portalın mobil uygulamasının geliştirilmesi 

Her öğretmenin yapması gerektiği 

Tüm derslerde kullanılması 

Cevapsız 

Dil sorununun çözülmesi 

Zaman sınırlamasının gerekliliği 

Toplam Katılımcı Sayısı 

9 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

23 

 

Tablo 5’de eTwinning platformunun kullanılabilirliğine yönelik  öğretmenler;”Ay sınırlaması 

olması daha kolay olabilir hem öğrenciler hem öğretmenler açısından. Eylülde başlayıp 

hazirana kadar etkinlik bulmak zor olabilir ve tekrara düşebilir. Ortalama 4 ay diye sınırlı 

tutulabilir.(Ö3)”,” Platform biraz karmaşık. Sosyal medya hesapları gibi kolay bir kullanıma 

sahip olabilir.(Ö6)”,” Tüm derslerde ilişkilendirilerek kullanılabilir.(Ö19)”,”Portalın mobil 

uygulaması kesinlikle geliştirilmeli.(Ö23)” şeklinde görüşlerini bildirmişlerdir. 
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“eTwinning proje uygulamalarının öğrencilere kazandırdığı beceriler nelerdir?”sorusuna 

ilişkin görüşler Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6.eTwinning Proje Uygulamalarının Öğrencilere Kazandırdıklarına İlişkin 

Görüşler 

Kodlar  Frekans 

İşbirliği yapma 

Teknolojiyi kullanma 

Sosyal olma 

Özgüven geliştirme 

Yaparak yaşayarak öğrenme 

Yaratıcılık 

İletişim becerilerini geliştirme 

Keşfetmeye yönlendirme 

Görsel,dilsel,zihinsel gelişim 

Toplam Katılımcı Sayısı 

10 

10 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

2 

23 

       

Tablo 6’da görüldüğü gibi katılımcılar, eTwinning projelerinin öğrencilere kazandırdığı 

beceriler hakkında;” Öğrencilere yaratıcılık, özgüven, Sosyal olma, işbirliği yapma, yaparak 

yaşayarak öğrenme ...becerileri kazandırması acısından önemli.(Ö6)”,” Öz güven, araştırma 

ve merak duygularını diri tutuyor ve öğrenci bilgiye kendisinin ulaşması onu çok mutlu 

ediyor.(Ö8)”,”Bir çok etkinlik yapılıyor. Kazanımları yaparak yaşayarak öğreniyorlar. 

İşbirliği içinde çalışıyorlar. Yabancı ülkelerden arkadaşlarla konuşuyorlar.İletişimleri 

güçleniyor.(Ö13)”,” Kendilerini ifade etme becerileri gelişiyor.(Ö14)”,” Yaratıcı düşünme , 

psikomotor , teknoloji kullanımı . Her projenin içeriğine göre kazandırdığı yeni beceriler 

vardır.(Ö19)”,” İnterneti ve teknolojik araçları kullanma becerilerini geliştiriyor.(Ö21)” 

şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir. 

“eTwinning projesi uygulama sürecinde kazandığınız mesleki beceriler nelerdir?”sorusuna 

katılımcıların verdiği cevaplar  Tablo 7’de  yer almıştır. 

 

Tablo 7. eTwinning Projelerinin Öğretmenlere Kazandırdıklarına İlişkin Görüşler 

Kodlar  Frekans 

web 2 araçlarının öğrenilmesi 

Farklı bilgiler edinmek 

Teknoloji kullanımının gelişimi 

Meslektaşlar ile işbirliği yapabilme 

Meslektaşlar ile iletişimi sağlaması 

Yabancı dil gelişiminin sağlanması 

Kişisel gelişimi sağlaması 

Toplam Katılımcı Sayısı 

11 

8 

5 

5 

2 

2 

2 

23 

 

Tablo 7 incelendiğinde “web 2 araçlarının öğrenilmesi” (f=11) en yüksek frekansa sahip kod 

olarak görülmektedir.Bu kodu “farklı fikirler edinmek” (f=8) takip etmektedir.Katılımcı 

öğretmenler “web 2 araçlarının öğrenilmesi” ile ilgili olarak;”Web 2.0 araçlarının bazılarını 

işimi yapacak kadar kullanmayı öğrendim.Güzel arkadaşlıklar edindim.(Ö2)”,”Web 2 
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araçlarını aktif bir şekilde kullanmayı öğrendim.(Ö5)”,”Web2 araçlarını kullanmayı öğrendim 

iş birlikli çalışmayı benimsedim.”,”Web 2 araçlarını daha iyi kullanmam.(Ö17)”,”Web 2.0 

araçlarını aktif kullanmak çok iyi oldu pandemi sürecinde de proje yapmış olmanın verdiği 

bilgiler ile fazla bocalamadan online eğitimlerimiz devam ettik ve Web 2.0 araçları ile 

eğitimlerimiz zenginleştirdik.(Ö21)”,”Web 2.0 araçları kullanımı ve araçların kazanımlara 

entegrasyonu, öğretmenler arası iş birliği sağlama.(Ö22)” cümleleri ile görüşlerini 

açıklamışlardır. 

 “web 2 araçlarından hangilerini kullanıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların verdikleri cevaplar 

Tablo 8’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 8. Web 2 Araçlarından Hangilerinin Kullanıldığına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Kodlar Frekans 

Canva 

Kahoot  

Google uygulamaları 

Storyjumper 

Inshot    

Chatterpix 

Learning apps 

Wordwall 

Piccollage  

Phinsh  

Padlet  

Quizz  

Wordart 

Moviemaker  

Bitmoji  

Lumi  

Photogrid  

Ebook  

I’m puzzle 

Genially  

Voki  

Artstep  

Prezi  

Momentcam  

Toplam Katılımcı Sayısı 

11 

9 

8 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

23 

 

Tablo 8’de katılımcıların kullandığı en yüksek frekansa sahip web 2 aracının “Canva” (f=11) 

olduğu görülürken onu “Kahoot” (f=9) ve “Google uygulamaları” (f=8) takip 

etmektedir.Öğretmenlerin kullandıkları diğer web 2 araçları; “Storyjumper” 

(f=5),”Inshot”,“Chatterpix” (f=4),”Learningapps”,”Wordwall”,”Pic 

collage”,”Phinsh”(f=3),”Padlet”,”Quizz”,”Wordart”,”Moviemaker”,”Bitmoji”,”Lumi”,”Photo

grid”(f=2),Ebook,I’mpuzzle,Genially,Voki,Artstep,Prezi,Momentcam (f=1)” olarak 

sıralanmıştır. “Ö21” Çok fazla var birkaç tanesini belirtiyim: Google 

classroom,Padlet,Wordwall,Storyjumper…”şeklinde belirtmiştir. 
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“eTwinning projelerini öğrenme –öğretme sürecine nasıl entegre ediyorsunuz?” sorusuna 

katılımcıların verdikleri cevaplar Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tablo  9.eTwinning Projelerinin Eğitim –Öğretime Entegre Edilmesiyle İlgili Görüşler 

Kodlar Frekans 

Etkinliklerde kullanmak 

Konu ve kazanımla ilişkilendirmek 

Derslerle ilişkilendirmek 

Ölçme değerlendirmede kullanmak   

Toplam Katılımcı Sayısı 

10 

7 

6 

1 

23 

 

Tablo 9’da  katılımcılar eTwinning projelerini eğitim ve öğretime entegre etme konusunda “ 

Etkinliklerde kullanmak (f=10)” cevabıyla en yüksek frekansı belirlemişlerdir.”Konu ve 

kazanımlarla ilişkilendirmek (f=7)” ,”Derslerle ilişkilendirmek (f=6) “ ve “Ölçme 

değerlendirmede kullanmak (f=1)” şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir.” Okuldaki müfredat 

programına göre derslere uygun etkinlik seçmeye özen gösteriyorum. Bazen ana derslerdeki 

konular hakkında araştırma oluyor bazen de yan derslerde eğlenceli etkinlik halinde 

yapıyorum.(Ö15)”,”eTwinning ile öğrendiğimiz becerileri günlük ders anlatımlarımızda ve 

ölçme değerlendirme çalışmalarında kullanıyorum.(Ö16)”, ”Kazanımlara göre etkinlikleri 

planlayarak entegre etmeye çalışıyorum.(Ö22)” 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin ağırlıklı olarak mesleki gelişimlerini sağlama 

amacıyla eTwinning projelerine katılım sağladıkları, eTwinning projelerinin merak 

uyandırdığı,öğretmenlerin bu platformdaki farklı etkinlikleri kullanarak öğrenmeyi kalıcı ve 

zevkli hale getirdiği sonucuna da ulaşılmıştır. 

Araştırma kapsamında yer alan sınıf öğretmenleri eTwinning projelerini faydalı  ve güzel bir 

platform olarak görmektedirler. Öğrencilerin işbirliği içerisinde eğlenceli çalışmalar yaparak 

kendini geliştirdiği bir ortam olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışma kapsamında araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin,eTwinning projelerini 

uygularken karşılaştıkları zorlukların, zaman alıcı ve yorucu çalışmalar olmasından 

kaynaklandığı görülmektedir. 

eTwinning platformunun kullanılabilirliğine yönelik öğretmenler tarafından ifade edilen 

önerilerde platformun kullanımının kolaylaştırılması,portalın mobil uygulamasının 

geliştirilmesi,her öğretmenin portala üye olup projelerde yer almasından bahsedilmiştir. 

eTwinning, öğrencilerin işbirliği yapma ve teknolojiyi kullanma becerilerini 

arttırır,öğrencileri sosyalleştirir,öğrencilerin özgüven geliştirmelerini sağlar.Yaparak 

yaşayarak eğlenceli öğrenme sağlar,öğrencilerin yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini 

geliştirir. Bu bağlamda eTwinning çalışmalarının  öğrencileri geleceğe hazırlamada etkili bir 

platform olacağı görülmektedir. 

eTwinning projeleri uygulama sürecinde katılımcıların kazandıkları mesleki beceriler “ web 2 

araçları ile ilgili bilgi sahibi olunması,teknolojiyi kullanma becerilerinin 

artması,meslektaşlarıyla iletişim kurarak ve işbirliği yaparak bilgi akışının hızlanması,yabancı 

dil becerilerine katkı sağlaması”olmuştur. 
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Web 2 araçlarından en çok kullanılanlar,projenin posterinin,logosunun ve afişinin de 

tasarlanabildiği Canva;basit quizzlerin,anketlerin ve soru-cevap çalışmalarının yapılabildiği 

Kahoot;sanal sınıf oluşturup,artırılmış gerçeklik uygulamaları yapılabilen Google 

Uygulamaları’dır. 

Katılımcıların eTwinning projelerini, eğitim- öğretim sürecine etkinliklere dahil ederek,konu 

ve kazanımlarla,derslerle ilişkilendirerek,ölçme ve değerlendirme aşamasında kullandıkları 

görülmüştür. 

Elde edilen bulgulardan hareketle aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

eTwinning faaliyetlerine daha fazla öğretmenin katılımı sağlanabilir. 

eTwinning platformu kullanımını yaygınlaştırmak için mobil uygulamasının kullanılabilirliği 

artırılabilir. 
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ABSTRACT 

The 18th Article of the United Nation Convention on the Rights of the Child declares that 

“Parents or, as the case may be, legal guardians, have the primary responsibility for the 

upbringing and development of the child. The best interests of the child will be their basic 

concern”. Many professions working with children such as child developers, social workers, 

psychologists and nurses explain the concept of “the best interest of the child” as parents should 

learn to raise children with professional education content and their own childhood experiences 

together. Therefore, both parents might be required to participate in parenting education before 

and after becoming a parent.  

One side is adult rights in the family whereas another side is child rights about having good 

environments regarding parenting, education and health opportunities. Parents are responsible 

for their children, but this does not mean that they can do whatever they do. Therefore, what is 

children’s best interests should be a primary question while parents decide or do action about 

their children. 

Parenting programs focus on “the best interest of the child” to support and develop the mental, 

emotional, social, physical and moral development of children. Therefore, the family policies 

could encourage parents to take part in parenting programs. After completing the program, 

there must also check how much parents employ what they learn in the program. Overall, 

parenting programs should be mandatory for both parents due to “the best interests of the 

child”. 

Keywords: parent, right, law, parenting education, the best interests of the child, the United 

Nations, Convention on the Rights of the Child, free will 

 

ÖZET  

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 18 maddesinde, “çocuğun yetiştirilmesi ve 

geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce ana–babaya ya da durum gerektiriyorsa yasal vasilere 

düşer. Bu kişiler herşeyden önce çocuğun yüksek yararını gözönünde tutarak hareket ederler.” 

ibaresi yer almaktadır. Çocuk gelişimciler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, hemşireler 

gibi çocuklarla çalışan bir çok meslek grubundakiler “çocuğun yüksek yararı” kavramını, anne 

ve babanın çocuk yetiştirmeyi kendi çocukluk tecrübeleri ve profesyonel eğitim içeriğiyle 

birlikte öğrenmesi gerektiğiyle açıklamaktadırlar. Bundan dolayı, anne-baba olmadan önce ve 

olduktan sonra her iki ebeveynin de anne-baba eğitimlerini alması tavsiye edilmektedir. 
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Aile içerisinde, bir tarafta yetişkin hakları var iken diğer taraf ise ebeveynlik, eğitim ve sağlık 

olanakları ile ilgili iyi ortamlara sahip olma konusunda çocuk hakları bulunmaktadır.  

Ebeveynler çocuklarından sorumludur, ancak bu durum her istediklerini yapabilecekleri 

anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, ebeveynler çocukları hakkında karar verirken veya 

eylemde bulunurken, “çocuklarının yüksek yararının” ne olduğu öncelikli olarak sorulmalıdır. 

Anne-baba eğitim programları, çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve ahlaki 

gelişimini desteklemek ve geliştirmek için “çocuğun yüksek yararına” odaklanır. Bu nedenle 

aile politikaları, ebeveynleri anne-baba eğitim programlarına katılmaya teşvik etmelidir. 

Programı tamamlandıktan sonra, ebeveynlerin programda öğrendiklerinin ne kadarını 

kullandığını da kontrol etmek gerekir. Sözün özü, “çocuğun yüksek yararı” göz önüne 

alındığında her iki ebeveyn için anne-baba eğitim programları zorunlu olmalıdır. 

Anahtar kelimeler: ebeveyn, hak, hukuk, anne-baba eğitimi, çocuğun yüksek yararı, 

Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Sözleşmesi, özgür iradeyle yapılan seçim 

 

INTRODUCTION  

Parents usually aim to be good parent while raising their children, but sometimes they do not 

know how to be a good parent. Thus, they take part in parenting programs in order to build 

better environments for their children. However, some parents are reluctant to improve their 

parenting abilities by the program as they primarily consider their “free will” instead of “the 

best interests of the child”.  

 

PARENTING PROGRAMS 

Everyone can be a mother or a father due to biological reason, but there is no guaranty that 

those people can be good parent due to inefficient knowledge of parenting or experiences. 

Parenting programs were created to eliminate inefficient knowledge and experience a few 

decades ago, but the programs are still unavailable in some countries across the world. 

Therefore, American Psychological Association (APA) and the World Health Organisation 

(WHO) encourage countries to imply for the parenting program (Howe et al. 2017). Parenting 

programs generally aim to teach parents about 

 Emotional regulations 

 Behavioural regulations 

 Positive parenting skills 

 Positive disciplinary practice 

 Constructing healthy environment 

 Knowledge about child development 

 Positive communication 

 Cutting the risk of child neglect 

 Intervention on child behaviour problems 

 Improving child’s well-being 

 Enhancing parental confidence  
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 Reinforcement problem-solving techniques (Alafim et al. 2021; Leijten et. al 2018; 

Masiran et al. 2020; Tully et al. 2018) 

As seen in the list, the programs mainly focus on how to be a good parent. Furthermore, the 

programs teach parents to improve themselves in better ways individually and socially. After 

accomplishing these improvements, parents start to raise their children in a stable and safe 

atmosphere (Smith et al. 2014). 

With or without parenting programs, physical violence such as beating and maltreatment 

disappear in parenting behaviour nowadays as most parents figure out that physical violence 

affects their children lives severely and desperately. Although this is good news, some parents 

shift their physical violence to psychological violence (emotional abuse) such as insulation, 

rejection and gaslight (Kaya 2019). Some parents do not know the negative outcomes of 

psychological violence in children’s lives so that they, unfortunately, use it as a disciplinary 

method. Parents also learn how the outcomes of this behaviour influence their children feeling 

negative and increases children’s internal problems. In other words, the parenting programs 

teach parents to be aware of the consequences of their behaviour in their children lives.  

The results of researches indicate that having good parents’ behaviour reduce children’s 

internal problems such as depression and anxiety (Altafim et al. 2020; Mcleod et al. 2007; Scott 

and Gardner 2005) and external problems such as drug and violent (Furlong et al. 2013; Kaehler 

et al. 2016; Mingebach et al. 2018; Salari et al. 2014). Thus, parenting programs help to build 

better lives for parents and their children as well as our societies.  

Some countries created their own parenting programs while some countries adapt other 

countries’ parenting programs (Masiran et al. 2020). It does not matter that the program is an 

adapted one or an original one because the matter is its contents. I provide some examples of 

parenting programs below over the world. 

“ACT-Raising Safe Kids (ACT-RSK) Program” is based on training parents and caregivers to 

protect children from any potential violence and maltreatment by building better environments 

for children. This program is supported by the American Psychological Association (APA) and 

the World Health Organisation (WHO). “ACT-Raising Safe Kids Program” is used in America 

and the United Kingdom but also it is adapted by other countries such as Brazil. 

“Triple P-Positive Parenting Program” outlines family supports and multilevel parenting in 

order to prevent and intervene negative attitudes to children by educating parents. The program 

describes developmental, emotional and behavioural problems and then suggests how to cope 

with these issues to provide a better environment for children. Organisations in America and 

the United Kingdom are employed “Triple P-Positive Parenting Program”. Furthermore, this 

program is translated to other languages to train parents over the world by considering cultural 

features. 

“Families and School Together (FAST)” is a parenting program to strengthen connections 

between families, schools and communities in order to assist children to have better academic 

and social lives. The program’s mottos are “together, we can build stronger families” and 

“nurturing the inherent potential of every child by uniting families, schools and communities”.  

“Family Support-Family Education” is used in Germany. The program aims to create a healthy 

environment such as free of violence for children. Organisations provide courses about child 

development but also there are meeting groups for fathers, mothers and children to share their 

knowledge and experience.  
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“Mother-Child Education Program (MCEP-ACEP)” is based on educating mothers about 

mothering in Turkey. This program was created by the Mother-Child Education Association in 

order to enhance the knowledge of child development among mothers and build a better future 

for families and children. This program is spread over Turkey and supported by the Turkish 

government.  

“Father Support Program (FSP-BADEP)” focuses on just fathers to improve their parenting 

skills during child-raising. This program is spread over Turkey and supported by the 

government. 

“Responsible Fatherhood Program” is training just fathers to develop the father-child 

relationship in America. The program focuses on teaching fathers how to be “an engaged”, 

“supportive” and “loving father”. 

As seen the parenting programs above, some programs engage with a mix of fathers and 

mothers as a parent whereas some programs work with only mothers or only fathers. The 

programs engage with different groups in order to encourage more people (different groups) to 

participate in the program. The programs are different from each other, but they mainly focus 

on how to create a better environment for children. Therefore, all parenting programs are 

beneficial regardless of their names, where they employ, their original one or adapted one.  

 

ADULT AND CHILD RIGHTS 

On 20 November 1989, the United Nations composed the Convention on the Rights of the 

Child by emphasizing that “recognizing the importance of international co-operation 

for improving the living conditions of children in every country, in particular in the developing 

countries”. In general reading, the concept of “improving the living conditions of children” is 

perceived as economic supports and developments. However, in reality, the concept of 

“improving” is aimed to increase the awareness of child development, which includes the 

mother, father and other individuals around the child, and to raise children with appropriate 

parental attitudes. The 19th Article of the Convention on the Rights of the Child states that 

“Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational 

measures to protect the child from all forms of maltreatment or exploitation”. In this regard, 

the parties are engaged in preventive and developing activities by providing parents with 

awareness training programs on parenting. Since the parents do not pay attention, and these 

programs are based on voluntary, participation remains at a low level, especially fathers' 

participation is much less than mothers. 

The 18th Article of the Convention on the Rights of the Child declares that “Parents or, as the 

case may be, legal guardians, have the primary responsibility for the upbringing and 

development of the child. The best interests of the child will be their basic concern”. Many 

professions working with children such as child developers, social workers, psychologists and 

nurses explain the concept of “the best interest of the child” as parents should learn to raise 

children with professional education contents and their own childhood experiences together. 

Therefore, both parents might be required to participate in parenting education before and after 

becoming a parent. However, this obligation cannot be fulfilled because of the fundamental 

rights in the law. In this way, the right to improve the living condition of children, who cannot 

express themselves, cannot be protected while one adult's right of “free will” is defended. 

Online Cambridge Dictionary describes “free will” as “the ability to act and make choices 

independent of any outside influence”. Online Oxford Dictionary also defines “of your own 

free will” as “you want to something rather than somebody told or forced you to do it”. It is 

clear from both dictionaries that “free will” is based on having the rights to choose whatever 
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people want. In other words, “free will” is related to freedom of choice (Feldman et al. 2014). 

This choice happens in an independent way without any forcible requests. However, cultural 

expectations or law force people to follow some rules due to living in harmony in societies. 

Therefore, “free will” and responsibility are considered together (Nahmias et al. 2005).  

People over the world have responsibilities for the consequences of “free will”. If there were 

no responsibilities, people would not live in peace and harmony with other people, cultures and 

countries. Hence, Baumeister et al. (2008) claim that moral and legal decisions are essential to 

consider “free will” in societies. However, each society might have different moral and legal 

rights and expectations to arrange to live together so that we could see many implications over 

the world. Nevertheless, we could see universal rights and beliefs about child-raising such as 

caring about a child and protecting a child from any potential hazard.  

  

DISCUSSION 

Parents have legal rights about their decisions related to their children, but this ends when their 

children are 18 years old. In other words, a child is under control by their parents for 18 years. 

It could be said for good parts that the parents protect the children from any potential hazards 

for at least 18 years or more. However, there is uncertain that each child is cared and protected 

by their parents in the way of supporting child development. 

Parents usually learn their parenting attitudes from their experiences with their own parents 

(Kaya 2019). The attitudes change via a process of trial and error. In other words, parents figure 

out whether their behaviour is right or wrong after the outcomes of their behaviour. In this 

process, some of their children are hurt emotionally or physically. Since learning by trial and 

error is extremely dangerous in parenting, parents must learn to “being a good parent” without 

making any mistake. Parenting programs offer parents to comprehend the consequences of 

their behaviour in advance to have better relationships with their children. 

Some parents are aware that they need to know how to be a good parent. Thus, they register 

for the parenting program. However, some parents are unaware that their attitudes damage their 

children’s developments. As the parenting program increases parents’ awareness of child-

raising and its outcomes, the program helps all parents to be good parent. There will be good 

news when parents want to join a parenting program, but there will a problem when parents do 

not want to register for a parenting program even if they need to learn positive parenting for 

their children. For the latter, their children might not get enough attention and care to have 

better development. This might negatively affect the future lives of parents, children and 

societies. Therefore, each parent must attend a parenting program to eliminate potential hazard 

for their children’s development. However, this request is in contradiction with parents’ “free 

will” making a free choice without any force. 

One side is adult rights whereas another side is child rights about having good environments 

regarding parenting, education and health opportunities. Parents are responsible for their 

children, but this does not mean that they can do whatever they do. Therefore, what is children’s 

best interests should be a primary question while parents decide or do action about their 

children. The United Nation Convention on the Right of the Children underlines “the best 

interests of the child will be their basic concern” for parents. This convention covers 

international legislation for governments as well as each parent in a family. If parents want to 

keep their responsibilities for their children, they must follow rules related to “the best interests 

of the child”. In case of not following the rules, the government have the right to take children 

from the parents, however, this usually happens after wrong things such as maltreatment and 

abuse.  
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Intervention must be an essential element in family policies so that governments take account 

of all possibilities regardless of good or bad in order to prepare parents to be good parent. For 

this suggestion, there is a pretty basic solution that parenting programs must be compulsory for 

each parent in the family.  

There might be a problem while employing for this compulsory task that some parents attend 

the program, but do not learn anything as they do not want to be there. Hence, after the 

parenting program, the government must check its outcomes for parents and children. For 

example, the government could authorise social workers to control parents about their 

relationships with their children at home. In addition, for this case of parents who is reluctant 

to attend the compulsory programs, there could be motivational encouragement for the parents 

such as paying lower tax, administrative leave and a chance of winning a reward if they 

complete the program and then practice the program’s contents in their relationship with their 

children. 

  

CONCLUSION 

Parents will be more conscious, and our future children will grow better as the outcomes of 

parenting programs, which support and develop the mental, emotional, social, physical and 

moral development of children. Therefore, the family policies could encourage parents to part 

in parenting programs. After completing the program, there must also check systems about how 

much parents employ what they learn in the program. Overall, parenting programs should be 

mandatory for both parents due to “the best interests of the child”. 
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ABSTRACT 

Blind individuals are predicted to be susceptible to psychiatric illnesses. The person who 

notices that their vision is gradually decreasing may have an insecure and anxious mood, 

leading to depression (1). Risk factors for depression, early parental loss, being a woman, low 

socioeconomic status, traumatic childhood and functional loss. Vision loss is also a type of loss 

of function, as a result of which the person cannot do many daily tasks and becomes dependent 

on others (2). The aim of this study is to evaluate patients with vision loss in terms of symptoms 

of depression and anxiety. 

A total of 35 patients with legally blind (visual acuity equal to or lower than 1/10 -decimal 

notation- in the better eye with the best refractive correction and/or visual fields lower than 10 

degree) who underwent an ophthalmic examination in the eye clinic of Boyabat State Hospital, 

Sinop, Turkey, between March 2021 and June 2021 were evaluated. Demographic data, 

comorbidities, duration of illness, causes of blindness, and vision levels of the patients were 

recorded. Beck depression invantory (BDI) questionnaire and Beck anxiety invantory (BAİ) 

questionnaire were applied to the patients. 

Exclusion criteria were as follows: being under the age of 18, having a visual acuity better 

than 1/10, and having a visual field better than 10 degrees. 

 n=35 

Age (years) 73.40±11.20 (45-93) 

Sex (F/M) 15/20 

Comorbidity (yes/no) 31/4 

BCVA 1.3±0.24 (1-1.6) 

BDI ± SD 

   

34.57±20.44  

BAI± SD 36.80±20.66  

Full-blind (yes/no) 14/21 

 

Time of low vision (years) 8.6±9.8 

The mean Beck Depression Inventory (BDI) was 34.57±20.44 (5-60). The mean Beck Anxiety 

Inventory (BAI) was 36.80±20.66 (7-63). 

The mean BDI score was 18.16±10.83 and the mean BAI score was 51.88±12.26 in those with 

visual loss of less than 5 years. Those with vision loss for more than 5 years had an average 

BDI score of 51.94±11.83 and an average BAI score of 20.82±14.85. While the mean BAI 
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score was higher in those with visual loss of less than 5 years, the BDI score was higher in 

those with visual loss of more than 5 years (both p<0.001) 

The mean BDI score was 55.57±5.85 in full-blind, 20.57±13.18 in non-full-blind, there was a 

significant difference between them (p<0.001). The mean BAI score was 32.64±16.49 in full-

blind, 47.57±15.64 in non-full-blind, there was not significant difference between two groups 

(p=0.572). 

In this study, the BDI score was higher in those with long-term vision loss, while the BAI score 

was higher in those with short-term vision loss. BDI scores of complete blinds were 

significantly higher. Considering the psychology of people who experience irreversible vision 

loss, they should be evaluated as multidisciplinary. Solving the depressive symptoms of these 

patients contributes to the treatment compliance. 

Keywords: Depression, Anxiety, Legally Blind, Vision Loss , Loss of Function 

 

INTRODUCTION 

Blind individuals are predicted to be susceptible to psychiatric illnesses. Reduced vision 

reduces the patients' physical range of motion and reduces the quality of life. The person who 

notices that their vision is gradually decreasing may have an insecure and anxious mood, 

leading to depression (1).  

The number of people with visual impairment is increasing day by day, according to a study 

conducted in 2017, this number is 36 million (2). Morover, the world health organization  

(WHO) emphasized that there are more than 300 million patients with depression and stated 

that this is a global problem (3). Risk factors for depression, early parental loss, being a woman, 

low socioeconomic status, traumatic childhood and functional loss. Vision loss is also a type 

of loss of function, as a result of which the person cannot do many daily tasks and becomes 

dependent on others. The aim of this study is to evaluate patients with vision loss in terms of 

symptoms of depression and anxiety. 

 

METHODS  

A total of 35 patients with legally blind (visual acuity equal to or lower than 1/10 -decimal 

notation- in the better eye with the best refractive correction and/or visual fields lower than 10 

degree) who underwent an ophthalmic examination in the eye clinic of Boyabat State Hospital, 

Sinop, Turkey, between March 2021 and June 2021 were evaluated. Demographic data, 

comorbidities, duration of illness, causes of blindness, and vision levels of the patients were 

recorded. Beck depression invantory (BDI) questionnaire and Beck anxiety invantory (BAİ) 

questionnaire were applied to the patients. 

 The BDI is interpreted through the use of cut-off scores. Cut-off scores may be derived based 

on the use of the instrument (i.e., if a clinician wishes to identify very severe depression, then 

the cut-off score would be set high). According to Beck et al (4), the Center for Cognitive 

Therapy has set the following guidelines for BDI cut-off scores to be used with affective 

disorder patients: scores from 0 through 9 indicate no or minimal depression; scores from 10 

through 18 indicate mild to moderate depression; scores from 19 through 29 indicate moderate 

to severe depression; and scores from 30 through 63 indicate severe depression. 

The BAI contains 21 questions, each answer being scored on a scale value of 0 (not at all) to 3 

(severely). Higher total scores indicate more severe anxiety symptoms. The standardized 

cutoffs are: 0–7: Minimal, 8-15: Mild, 16-25: Moderate, 26-63: Severe (4). 

PROCEEDINGS BOOK 256 www.izdas.org



Exclusion criteria: being under the age of 18, having a visual acuity better than 1/10, and having 

a visual field better than 10 degrees. 

 

STATISTICAL ANALYSIS  

A Shapiro–Wilk test was used to evaluate the normality of the variable distribution. Continuous 

variables were presented as mean±standard deviation and median [minimum–maximum] 

values. Categorical variables were presented as n (%). Independent t-test was used to compare 

2 variables and one-way ANOVA tests were used to compare 3 or more variables. SPSS (IBM 

Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM 

Corp.) software was used for the statistical analysis, with p <0.05 accepted as statistically 

significant. 

 

RESULTS 

The study population consisted of 35 participants with legally blindness aged 73.40±11.20 (45-

93) years. Of the patients, 57.1% (n=20) were man; 31 patients had a comorbid disease. The 

mean best corrected visual acuity (BCVA) was 1.3±0.24 (1-1.6) logMAR. The proportion of 

full blind people was 40% (n=14). 18 people (51.4%) had vision loss less than 5 years ago, 17 

people had vision loss over 5 years. Mean low vision time of all patients was 8.6±9.8 (1-55) 

years. The study included 13 glaucoma (37.1%), 2 cataracts (5.7%), 3 retinal dystrophies 

(8.6%), 4 age-related macular degeneration (11.4%), 3 diabetes (8.6%), 10 uveitis (28.6) 

patients. 

The mean Beck Depression Inventory (BDI) was 34.57±20.44 (5-60). The mean Beck Anxiety 

Inventory (BAI) was 36.80±20.66 (7-63). According to the BDI questionnaire, there was 2 

patient (5.7%) with normal, 9 mild depression scores (25.7%), 6 moderate depression scores 

(17.1%), and 18 severe depression scores (51.4%). According to the BAI questionnaire, there 

was 1 patient (2.9%) with normal, 11 mild anxiety scores (31.4%), 4 moderate anxiety scores 

(11.4%), and 19 severe anxiety scores (54.3%).  

The mean BDI score was 18.16±10.83 and the mean BAI score was 51.88±12.26 in those with 

visual loss of less than 5 years. Those with vision loss for more than 5 years had an average 

BDI score of 51.94±11.83 and an average BAI score of 20.82±14.85. While the mean BAI 

score was higher in those with visual loss of less than 5 years, the BDI score was higher in 

those with visual loss of more than 5 years (both p<0.001) 

The mean BDI score was 55.57±5.85 in full-blind, 20.57±13.18 in non-full-blind, there was a 

significant difference between them (p<0.001). The mean BAI score was 32.64±16.49 in full-

blind, 47.57±15.64 in non-full-blind, there was not significant difference between two groups 

(p=0.572). 
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Table 1: Population characteristics 

 n=35 

Age (years) 73.40±11.20 (45-93) 

Sex (F/M) 15/20 

Comorbidity (yes/no) 31/4 

BCVA 1.3±0.24 (1-1.6) 

BDI ± SD 34.57±20.44  

BAI± SD 36.80±20.66  

Full-blind (yes/no) 14/21 

Time of low vision (years) 8.6±9.8 

 

Table 2: The mean BDI and BDA scores in diffent duration of blindness 

 

Duration of blindness 
Mean BDI score Mean BDA score 

 

<5 YEARS 18.16±10.83 51.88±12.26 

≥5 YEARS 51.94±11.83 20.82±14.85 

P value              <0.001                 <0.001 

  

DISCUSSION 

Both low vision and depression are conditions that are very common in the society and reduce 

the quality of life. There are studies showing that depressive signs and symptoms are between 

14% and 44% in visually impaired individuals (4-6), as well as studies without any relationship 

(7-9). 

In a meta-analysis, the prevalence of depression or depressive symptoms with eye disease was 

25% (1502/6589 individuals, 95% CI, 0.20–0.30) ranging from 5.4% to 57.0%. Depressive 

symptoms were most often seen in patients with dry eye and glaucoma (10). Age-related 

macular degeneration (11), cataracts (12) and glaucoma (13) can cause progressive vision loss; 

dry eye (14) and uveitis (15) caused by more inflammatory processes may be related to mode 

changes.  

In a study by Osaba et al., the relationship between legal blindness and depression in 41 patients 

was examined; Depression was found in 29% (1). 

In another study, significant differences were found between primary glaucoma patients and 

normal controls in psychiatric questionnaires, whereas the level of anxiety and depression was 

found to be significantly higher in primary angle closure glaucoma patients than in primary 

open-angle glaucoma patients and controls (16).The susceptibility of eye patients to depression 

may be due to pain in the eye, burning, stinging, redness, loss of vision, and endless doctor 

visits and expenses. Elderly patients are already susceptible to negative feelings of 

helplessness. Most of the eye patients are made up of these elderly patients. Solving the 

depressive symptoms of these patients contributes to the treatment compliance (17-18). 
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According to the WHO, legal blindness refers to a patient with a visual acuity of less than 1/10 

in the better-seeing eye to light perception and/or a visual field equal to or lower than 10 degree 

after a treatment and/or standard refraction correction. Our study was done with legally blinded 

patients. In this study, the BDI score was higher in those with long-term vision loss, while the 

BAI score was higher in those with short-term vision loss Although legal blindness is not a 

fatal disease, it can cause difficulties in dressing, writing, eating, moving, or interacting with 

others; can affect daily or social activities and quality of life and significantly reduce 

independence.  

These factors can explain the feelings of hopelessness, worthlessness, and distress felt by 

patients, which are included in the BDI, and make it understandable that vision loss can have 

profound negative effects on mood (19). 

The most important limitation of the study is that it was conducted on a small number of 

patients and therefore vision loss due to different etiological reasons could not be compared. 

 

CONCLUSION 

In this study, the BDI score was higher in those with long-term vision loss, while the BAI score 

was higher in those with short-term vision loss. BDI scores of complete blinds were 

significantly higher.  

The fact that anxiety is at the forefront in the adaptation process in those with short-term vision 

loss and that depressive symptoms accompanied by hopelessness are higher in those with 

irreversible vision loss indicate that patients should be treated with a multidisciplinary 

approach in this period. 

People with irreversible vision loss should be followed up in terms of adaptation processes and 

quality of life, and they should be evaluated multidisciplinary in order to detect early signs and 

symptoms of depression. Monitoring the depressive symptoms of these patients contributes to 

treatment compliance.  
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ÖZET 

Bu araştırmada Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin akran ilişkilerinin incelenmesi ve akran 

ilişkilerinde bazı değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmanın çalışma grubunu Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin birlikte eğitim aldıkları 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hatay İlinde lise öğrenimine devam eden 104 Türk, 102 

Suriyeli lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı 

tarafından geliştirilen ‘‘Genel Bilgi formu” ile arkadaş ilişkilerini değerlendirmek için Kaner 

(1998) tarafından geliştirilen “Akran İlişkileri Ölçeği (AİÖ)” uygulanmıştır. Verilerin 

istatistiksel değerlendirilmesinde Kolmogorov Smirnov testi, Mann-Whitney U testi ve 

Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Türk ve Suriyeli lise 

öğrencilerinin akran ilişkileri puan ortalamalarının istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 

yarattığı belirlenmiştir (p<0,05). Suriyeli lise öğrencilerinin Akran İlişkileri Ölçeği “Bağlılık” 

alt boyutu puan ortalamalarının Türk lise öğrencilerinin puan ortalamalarından anlamlı olarak 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmada Türk lise öğrencilerinin akran ilişkilerinde yaş, 

babaları ile olan ilişkilerini algılama biçimleri, yakın arkadaşlarının olma durumunun 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yarattığı belirlenirken, Suriyeli lise öğrencilerinin akran 

ilişkilerde cinsiyet, yaş, anneleri ile olan ilişkilerini algılayış biçimleri, babaları ile olan 

ilişkilerini algılayış biçimleri, yakın arkadaşların olma durumunun istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılık yarattığı belirlenmiştir. Ayrıca Suriyeli lise öğrencilerinin Türkiye’de yaşama 

süresine göre akran ilişkileri puan ortalamalarında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Akran İlişkileri, Ergenlik, Suriyeli Çocuklar. 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to examine the peer relationships of Turkish and Syrian high 

school students and to determine whether some variables make a difference in peer 

relationships. The study group consists of 104 Turkish and 102 Syrian high school students 

from high schools in the province of Hatay, connected to the Ministry of National Education, 

where Turkish and Syrian high school students study together. As a data collection tool, 

"General Information Form" developed by the researcher, “Peer Relations Scale (PRS)” 

developed by Kaner (1998) was used to evaluate the friendship relations of high school 
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students. Smirnov test, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis H test were used in the 

statistical evaluation of the data. As a result of the study, it was determined that there is a 

statistically significant difference in the mean scores of peer relationships according of 

Turkish and Syrian high school students (p<0.05). It was determined that Syrian high school 

students' Peer Relations Scale “Commitment” sub-dimension mean scores were significantly 

higher than the mean scores of Turkish high school students. This finding shows that the level 

of affection and closeness among Syrian high school students is higher among Turkish high 

school students. It was determined that Turkish high school students had a statistically 

significant difference in their peer relations score averages according to their age, their 

perception of their relationships with their fathers, and their presence of close friends (p 

<0.05). It was determined that there was a significant difference in the average score of Syrian 

high school students according to the gender, age, the way they perceived their relationship 

with their mothers, the way they perceived their relationship with their fathers (p<0.05). In 

addition, it was determined that Syrian high school students' average peer relations score 

averages according to the duration of their life in Turkey (p <0.05).  

Keywords: Adolescence, Peer Relations, Syrian Kids.  

 

GİRİŞ  

Sosyal hareketlilik olgusu olarak göç, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar, ilk çağlardan beri 

doğal afetler, din, yoksulluk, savaşlar, çatışmalar vb. çeşitli nedenlerle bir yerden başka bir 

yere göç etmişlerdir (Uzun ve Bütün, 2016). Bu bağlamda, ülkemiz, göç alan, veren ve geçiş 

güzergâhı olan bir pozisyonda ulusal/uluslararası göç hareketlerine sahne olmaktadır 

(Kaypak, 2016). Göç, bireylerin ya da grupların bir yerden başka bir yere gitmeleri ve gidilen 

yerde yaşamlarını belli bir süre sürdürmeleri olarak da ifade edilebilir (Çakır, 2011). Zorunlu 

olarak yapılan göçe iltica, göç edene mülteci denilirken (Türkoğlu, 2011) mültecilik hakkını 

henüz alamamış olan kişilere ise sığınmacı denilmektedir (Çiçekli, 2007; Yüce, 2018). 

Türkiye’nin içinde bulunduğu konum her zaman önemli nüfus hareketlerine sahne olmuştur 

(Ergüven 2013; Uzun 2015). Gerek yasal gerekse yasal olmayan göçmenler açısından aktif bir 

ülke olan Türkiye’yi, son yıllarda yakından ilgilendirmeye başlayan bir konu da Suriyelilerdir 

(Uzun 2015). Şu anda Türkiye, Suriye’den göç edenlere geçici koruma statüsünde sığınmacı 

kavramı vermektedir (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2021; Yaşar, 2014). Türkiye en fazla 

Suriyeli barındıran ülkelerden biridir ve Suriyelilerin %70’ini kadın ve çocuklar 

oluşturmaktadır (UNHCR, 2017; Yüce, 2018). Yeni bir ülkeye uyum sürecinde Suriyelilerin 

sosyal ve ekonomik sorunlar, güvenlik sorunları, kültürel sorunlar, dil sorunu,  bazı olumsuz 

tutumlara maruz kalma sorunu, destek eksikliği ve uyum sorunları yaşamakta oldukları 

vurgulanmaktadır. Yeni bir düzene alışma sürecinin en fazla etkilediği konuların başında ise 

çocuk ve ergenler gelmektedir (Seydi, 2014).  

Berry’e (1997) göre kültürlerarası geçiş stres yaratan ve uygun baş etme becerilerinin 

kullanılmasına gerek duyulan bir süreçtir. Bazı araştırmalar, travma sonrası stres tepkilerinin 

yeni bir ülkeye yerleştikten sonra da sürebileceğini ve şiddetlenebileceğini göstermektedir 

(Bugay ve ark., 2016). Sığınmacı çocuk ve ergenler yeni bir dil öğrenmek, kültürel 

kimliklerini yeniden tanımlamak, toplumsal izolasyon, ayrımcılık ve ön yargılar ile baş etmek 

zorunda kalmaktadır (Kirmayer ve ark., 2011). Özer ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan 

araştırmada sığınmacı çocukların %74’ünün yakınlarını veya değer verdikleri kişileri 

kaybetme durumunu yaşadıklarını ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte bu çocukların %60’ı 

hayatlarını tehlikede hissettikleri olaylar yaşamışlardır ve %30’u ailelerinden ayrılmak 

durumunda kalmışlardır. Araştırmanın sonuncunda çocukların %60’ının depresyon, %45’inin 

travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı, %22’sinin saldırganlık gösterdiği, %65’inin 
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psikosomatik belirtiler gösterdiği ortaya konulmuştur. Suriyelilerin büyük bir kısmının 

çocuklar ve ergenlerin oluşturduğu ifade edilmektedir (Kağnıcı, 2017).  

Dünyanın her yerinde ergenlerin, ergenlik döneminin neredeyse tamamı eğitim ve öğretim 

kurumlarında geçmektedir. Bu nedenle ergenler zamanlarının büyük bir kısmını okullarda ve 

akranlarıyla geçirmektedir. Bağımsız bir birey olma, rol model seçme, kimlik edinme yolunda 

önemli deneyimlerin hız kazandığı bu gelişim dönemi, bireyin ilerleyen yıllarındaki tutum ve 

davranışlarına önemli ölçüde kaynaklık eder (Atkinson, Atkinson ve Smith & Bem, 1993; 

Köse, 2015). Yaşla birlikte akranlarla geçirilen süre artmakta, özellikle ergenlikle birlikte 

zirveye ulaşmaktadır (Rubin, Chen, Coplan, Buskirk ve Wojslawowics, 2005; Bayar ve 

Uçanok, 2012). Yapılan araştırmalara göre ergenlerin kurdukları akran ilişkileri, onların 

davranış sorunları, duygusal dünyaları, akademik başarıları, okula uyumları ile bağlantılıdır. 

Akranlarla kurulan ilişki, sağladıkları destek, güven ve arkadaşlıkla özgüvenlerini 

arttırmaktadır. Olumlu akran ilişkileri, grup içindeki aidiyet duygusunu geliştirir. Okula uyum 

sağlayan ergenlerin sosyal etkileşimlerinin daha iyi olduğu ve akranları tarafından sevildikleri 

ve kabul edildikleri görülmektedir. Akran kabulü, başarılı okul uyumu ve toplumsal uyum 

için temel bir unsurdur (Yüce, 2018). Akran ilişkilerinin farklı boyutları (saldırganlık, şiddete 

maruz kalma, sevilmeme vb.) ergenlerin uyum düzeylerini olumsuz etkileyebilmektedir. 

Ergenlerin akranlarına yönelik algılarının pek çok gelişimsel sonuç değişkeni ile ilişkisine 

dair araştırma bulguları mevcuttur. Örneğin, sosyal uyumları ve akranlarına yönelik 

genellenmiş inançları arasında ilişkiler olduğu (Rabiner, Keana ve MacKinnon-Lewis, 1993), 

akranlara yönelik olumsuz algıların akran ilişkilerinde yaşanan zorluğu, düşmanca yükleme 

yanlılığını ve dolayısıyla da saldırgan davranışları arttırabildiği (Dodge ve Coie, 1987) ve 

toplum yanlısı davranışları da azaltabildiği (Salmivalli ve Isaacs, 2005) ortaya konmuştur. 

Akran ilişkilerinin önemine ilişkin birçok yaklaşım ve kuram bulunmaktadır. Vygotsky, 

çocukların akranları ile olan etkileşimlerinin ve sosyalleşmenin gerekliliğinin önemini dile 

getiren kuramcılardandır. Koch ise akran ilişkilerini inceleyen ilk araştırmacılardandır. Koch, 

okul ortamında çocuğun kendini sosyal grubun üyesi olarak algılamasının arkadaşları arasına 

katılım ve sosyalleşme sürecini olumlu etkilediği sonucunu ortaya koymuştur. (Yüce, 2015). 

Suriyeli çocuklar öğrenim görme nedeniyle çok küçük yaşlarından itibaren zamanlarının 

büyük çoğunluğunu okulda akranları ile geçirmeye ve onlarla olumlu veya olumsuz sosyal bir 

etkileşim içerisine girmeye başlamaktadırlar. Öğrenimine devam eden Suriyeli ergenler için 

okulda azınlık durumuna düşmek, bilinmeyen bir dil, farklı bir kültür ortamında bulunma 

durumları zorlukları başlatan yalnızca bazı sebeplerdendir. Okul ortamında akranlarla kurulan 

iletişimde kabul veya red durumu ergenin sosyal kimliğine etki eder. Suriyeli ergenler için 

kültürel uyum sürecinde sosyal değişimin en bariz yaşandığı ortamlardan biri de okullardır. 

Eğitim kurumları çocukların baskın kültür ile doğrudan karşı karşıya kaldığı yegâne 

ortamlardan biridir (Kopala, Esquivel ve Baptiste, 1994). Eğitim kurumlarında Türk ve 

Suriyeli öğrencilerin kurdukları akran ilişkileri onların ruh sağlığı için de oldukça önemlidir. 

Bu sebepledir ki Suriyeli öğrencilerin toplumla uyumunun en kritik noktası okuldur. Okul 

ortamında kendi akranları ile kurduğu iletişim Suriyeli çocukların iletişimi topluma 

genellemesine de sebep olmaktadır. Özellikle çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak 

adlandırılan ergenlik dönemi bu bağlamda çok daha hassas bir dönemdir. Bu hassasiyetten 

kaynaklı olarak birçok değişken ergenlerin akran ilişkilerinde etken olabilmektedir. Örneğin 

cinsiyet, yaş, ergenlerin anne ve babalarıyla ilişkileri gibi. Suriyeli ergenler sığınma sürecinde 

diğer akranlarına göre akran ilişkilerinde problemler, düşük benlik saygısı, uyum ve akran 

kabulü problemi gibi duygusal ve davranışsal sorunları daha fazla yaşamaktadır. Bu 

düşünceden hareketle bu araştırmada, Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin akran ilişkilerinin 

incelenmesi ve akran ilişkilerinde bazı değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının 

belirlemesi amaçlanmıştır.   
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin akran ilişkilerinin incelenmesi ve akran 

ilişkilerinde bazı değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının belirlemesi amaçlanmıştır.   

Araştırma Modeli: Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak planlanmıştır. 

Araştırma Grubu: Araştırma Hatay ili Hassa ilçesinde bulunan genel liselere devam eden ve 

çalışmaya gönüllü olarak katılan 104 Türk ve 102 Suriyeli lise öğrencisi üzerinde olmak üzere 

206 lise öğrencisi ile yürütülmüştür.  Araştırmaya dahil edilen lise öğrencilerinin %50,5’i 

(n:104) Türk, %49,5’i  (n:102) Suriyeli’dir. Türk lise öğrencilerinin %37,5’i (n:39) kız, 

%62,5’i (n:65) erkektir. Suriyeli lise öğrencilerinin %44,1’i (n:45) kız, %55,9’u (n:57) 

erkektir. Türk lise öğrencilerinin %48,1’i (n:50) 15 yaşında, %27,9’u (n:29) 16 yaşında, 

%24,0’ı (n:25) 17 yaş ve üstündedir. Suriyeli lise öğrencilerinin %56,9’u (n:58) 15 yaşında, 

%25,5’i (n:26) 16 yaşında, %17,6’sı (n:18) 17 yaş ve üstündedir.  

Veri Toplama Araçları: Araştırmada Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin kendileri ve aileleri 

hakkında bazı demografik bilgileri toplayabilmek amacıyla araştırmacılar tarafından 

geliştirilen “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin arkadaşlık 

ilişkilerini belirlemek için Kaner (2002) tarafından geliştirilen “Akran İlişkileri Ölçeği” 

kullanılmıştır. 

Genel bilgi formu: Form lise öğrencilerinin cinsiyet, yaş, anneleri ve babaları ile ilişkilerini 

algılayış biçimleri gibi demografik bilgiler içeren sorular ile Suriyeli lise öğrencileri için 

Türkiye’de yaşama süresi vb. sorulardan oluşmaktadır. 

Akran ilişkileri ölçeği:  Ölçek, Kaner (2000) tarafından, ergenlerin akranlarıyla ilişkilerini 

Sosyal Kontrol ve Sosyal Öğrenme Kuramına göre inceleyebilmek amacıyla geliştirilmiştir. 

Kaner (2000) tarafından geliştirilen bu ölçek, arkadaş ilişkilerinin bağlılık, güven ve özdeşim, 

kendini açma ve sadakat olmak üzere dört alt boyutunu değerlendirmektedir. Bu boyutlar;  

Bağlılık boyutu; ergenlerin birbirlerine karşılıklı sevgi ve yakınlık duymalarını ifade eden 8 

maddeden oluşmaktadır. 

Güven ve özdeşim boyutu; ergenlerin birbirlerine güvenmelerini ve özdeşleşmeleri ile  ilgili 4 

maddeden oluşmaktadır. 

Kendini açma boyutunda; ergenlerin sorunlarını arkadaşlarıyla paylaşımı ölçen 3 maddeden 

oluşmaktadır. 

Sadakat boyutu ise; başa derde giren arkadaşlarını korumak amacıyla yalan söylemeyi ve 

arkadaşları onun başını derde soksa bile onların yanında yer almayı içeren 3 maddeden 

oluşmaktadır. 

Ölçekteki maddelere her zaman (5 puan) , sık sık (4 puan) , ara sıra (3 puan), nadiren (2 

puan), ve hiçbir zaman (1 puan)  seçeneklerine göre yanıt verilmektedirler. Yüksek puan 

arkadaşlarla olumlu ilişkileri ifade etmektedir. Ölçekten ayrıca toplam puanda elde 

edilmektedir (Kaner 2000). İç tutarlılık için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmış ve 

Spearman Brown testi ile güvenirlik katsayısı puanları .77 ile .93 arasında bulunmuştur 

(Kaner 2000). 

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen verilerin hangi istatistiksel analiz ile değerlendirileceğini belirlemek 

amacıyla normallik testi uygulanmış ve sonuçlar Çizelge 1.’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Akran İlişkileri Ölçeği puanlarının normallik dağılımına ilişkin Kolmogorov- 

Smirnov Testi sonuçları 

ÖLÇEK   
Kolmogorov-Smirnova 

istatistik sd. p 

Bağlılık 
Türk ,159 104 ,000 

Suriyeli  ,251 102 ,000 

Güven ve Özdeşim 
Türk ,155 104 ,000 

Suriyeli ,110 102 ,004 

Kendini açma 
Türk ,122 104 ,001 

Suriyeli ,128 102 ,000 

Sadakat 
Türk ,172 104 ,000 

Suriyeli ,167 102 ,000 

Toplam puan 
Türk ,170 104 ,000 

Suriyeli ,213 102 ,000 

 

Çizelge 1’de Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinden elde edilen veriler değerlendirildiğinde 

arkadaş ilişkileri alt boyutları ve toplam puanlarının normal dağılım göstermediği dikkati 

çekmektedir (p<.01). Puanlarının normal dağılım göstermemesi nedeniyle nonparametrik 

istatistiksel yöntemlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda Türk ve Suriyeli lise 

öğrencilerinin akran ilişkileri puan ortalamalarının karşılaştırılması, cinsiyet, yaş, anneleri ile 

olan ilişkilerinin algılayış biçimleri ve babaları ile olan ilişkilerini algılayış biçimlerine göre 

arkadaş ilişki düzeylerini belirlemek için “Kruskal Wallis H-testi”, Suriyeli lise öğrencilerinin 

kaç yıldır Türkiye’de yaşadığına ilişkin arkadaş ilişki puanlarını belirlemek amacıyla ise 

“Mann Whitney U testi” kullanılmıştır (Green, Salkind ve Akey 1997; Büyüköztürk, 2003).  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin akran ilişkilerinin incelenmesi ve akran ilişkilerinde bazı 

değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının belirlemesi amacıyla yapılan bu araştırmada  

elde edilen veriler tablolar halinde sunularak tartışılmıştır.  

 

Tablo 1. Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin akran ilişkileri puan ortalamaları, standart 

sapmaları ve Mann- Whitney U Testi sonuçları 

   n Ortalama ss. Min Max Sıra Ort. Z p 

Bağlılık 
Türk 104 30,58 7,92 9 40 95,47 

-1,956 0,05* 
Suriyeli  102 32,17 7,67 13 40 111,69 

Güven ve 

özdeşim 

Türk 104 14,90 4,38 4 20 103,06 
-0,107 0,915 

Suriyeli  102 15,18 3,70 8 20 103,95 

Kendini 

açma 

Türk 104 7,94 3,61 3 15 100,69 
-0,687 0,492 

Suriyeli  102 8,27 3,66 4 15 106,37 

Sadakat 
Türk 104 6,22 3,04 3 14 97,83 

-1,39 0,164 
Suriyeli  102 6,48 2,47 3 11 109,28 

Toplam 

puan 

Türk 104 59,64 14,53 19 86 96,58 
-1,684 0,092 

Suriyeli  102 62,10 14,13 36 84 110,55 

 

Tablo 2’de, Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin akran ilişkilerine ait puan ortalamaları 

incelendiğinde;  lise öğrencilerinin bağlılık puanlarında anlamlı farklılığın olduğu 

belirlenirken (U:-1,956; p<0,05), güven ve özdeşim (H:-0,107, p>0.05), kendimi açma (H:-

0,687, p>0,05), sadakat (H:-1,39, p>0,05) alt boyutlarında ve toplam akran ilişkileri puan 
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ortalamaları (H:-1,684, p>0,05) arasında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bu bulgu 

Suriyeli lise öğrencilerinin birbirlerine karşı sevgi ve yakınlık duyma durumunun Türk lise 

öğrencilerinde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum yeni bir ülkeye uyum 

sürecinde Suriyeli lise öğrencilerinin kendi aralarında daha yakın ilişkiler oluşturarak 

birbirlerine bağlılıklarının arttığı şeklinde yorumlanabilir. Şeker ve Sirkeci (2015) 

çalışmasında dil engeli nedeniyle Suriyeli çocukların akran gruplarına dâhil edilmediğini dile 

getirmiştir. Yüce (2018) yapmış olduğu araştırmada Türk öğrencilerin Suriyeli akranları ile 

arkadaşlık kurmak istemediği ve bu nedenle okullarda Türk ve Suriyeli ayrımının yaşandığını 

ifade etmektedir. Bundan dolayı Suriyeli lise öğrencilerinin kendi içindeki gruplara yöneldiği 

söylenebilir. Ayrıca etnik köken ve sığınma durumu dil engeline neden olmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda dil engelinin arkadaş ilişkilerinde olumsuz etkisi dile getirilmektedir (Ereş, 

2016). Uluslararası göçler farklı kültürlerden insanları bir araya getirdiği için kültürel uyum 

problemini ortaya çıkarmaktadır (Göktaş, 2016). Yüce (2018) yapmış olduğu araştırmada 

Suriyeli öğrencilerin arkadaşlarının tutumlarından memnun olduklarını ve arkadaşları 

tarafından kabullenildiklerini hissettiklerini dile getirmelerine karşın, sınıflarda Türk 

öğrenciler tarafından Suriyeli öğrencilere yönelik dışlama, ayrışma, saldırganlık, hoşgörüsüz 

ve ön yargılı tutumun bulunduğu ortaya konulmuştur. Arkadaşları ile uyum sağlayamayan 

Suriyeli öğrenciler kendi içinde akran ilişkilerini daha da geliştirmiş olabilir. 

 

Tablo 2. Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin cinsiyete göre akran ilişkileri puan 

ortalamaları, standart sapmaları ve  Kruskal Wallis-H Testi sonuçları 

  Cinsiyet n Ortalama ss. Min Max 
Sıra 

Ort.  
Z P 

Türk 

Bağlılık 
Kız 39 30,28 8,64 9 40 53,17 

-0,175 0,861 
Erkek 65 30,75 7,52 12 40 52,1 

Güven 

ve 

özdeşim 

Kız 39 14,74 4,67 4 20 52,42 

-0,02 0,984 
Erkek 65 15,00 4,23 5 20 52,55 

Kendini 

açma 

Kız 39 8,74 4,15 3 15 56,9 
-1,159 0,246 

Erkek 65 7,46 3,18 3 14 49,86 

Sadakat 
Kız 39 5,77 2,77 3 13 48,24 

-1,129 0,259 
Erkek 65 6,49 3,18 3 14 55,05 

Toplam 

puan 

Kız 39 59,54 17,34 19 86 52,73 
-0,061 0,952 

Erkek 65 59,71 12,69 29 82 52,36 

Suriyeli  

Bağlılık 
Kız 45 37,20 2,78 29 40 75,46 

-7,309 0,001* 
Erkek 57 28,19 7,98 13 37 32,59 

Güven 

ve 

özdeşim 

Kız 45 17,02 2,89 12 20 66,17 

-4,489 0,001* 
Erkek 57 13,72 3,64 8 20 39,92 

Kendini 

açma 

Kız 45 10,36 3,81 4 15 67,49 
-4,899 0,001* 

Erkek 57 6,63 2,55 4 12 38,88 

Sadakat 
Kız 45 6,96 2,28 3 11 57,1 

-1,718 0,086 
Erkek 57 6,11 2,58 3 11 47,08 

Toplam 

puan 

Kız 45 71,53 8,98 49 84 72,73 
-6,451 0,001* 

Erkek 57 54,65 12,99 36 72 34,74 

 

Tablo 2’de, Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin cinsiyete göre akran ilişkileri incelendiğinde; 

Türk lise öğrencilerinin cinsiyete göre akran ilişkileri ölçek puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (H:-0,061; p>0,01).  

Suriyeli lise öğrencilerinin cinsiyetlerine göre bağlılık (H:-7,309; p<0,01), güven ve özdeşim 

(H:-4,489; p<0,01), kendini açma (H:-4,899; p<0,01) ve toplam akran ilişkileri puan 
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ortalamasında (H:-6,451; p<0,01) anlamlı farklılık yarattığı belirlenmiştir. Ancak cinsiyetin 

sadakat (H: -1,718; p>0,5) puan ortalamalarında anlamlı farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. 

Suriyeli lise öğrencilerinde belirtilen alt boyutlarda ve toplam puanda erkek lise 

öğrencilerinden yüksek puan ortalamalarına sahip oldukları belirlenmiştir. Bu bulgu Suriyeli 

kız öğrencilerinin arkadaş ilişkilerinin Suriyeli erkek lise öğrencilerinden daha olumlu 

düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu durum kız ve erkek öğrencilerin arkadaş ilişkilerine 

verdikleri önemin farklılaşmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Dinçer 

(2008) de yaptığı araştırmada ergenlerin arkadaş ilişkilerinin cinsiyetin farklılık yarattığını 

belirlemiştir. Benenson (1990) yapmış olduğu bir araştırmada sosyal ilişkilerin cinsiyete göre 

farklılaşabileceği sonucuna varılmıştır. Suriyeli öğrencilere yönelik yapılan bir başka 

araştırmada Türk kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha dışlayıcı tavır içinde olduğu 

(Demirbaş ve Bekaroğlu, 2013) belirlenmiştir. Okullaşan sığınmacı kız çocuklarının sayısının 

erkek çocuklardan daha fazla olduğunu ifade eden Coşkun (2016), bunun sebebinin erkek 

çocuklarının ailelerine destek olmak amacıyla çalışmaları olduğunu belirtmiştir. Bu 

sebeplerden dolayı Suriyeli kız öğrencilerin akran ilişkileri puanlarının erkek öğrencilerden 

daha yüksek olabilir. Bu bulgu Eder ve Hallınan (1978)’ın araştırma bulgularıyla da 

örtüşmektedir. Benzer bir biçimde Wood ve ark. (2002) de sosyal kabulün cinsiyete göre 

farklılık gösterebileceğini, erkek çocukların kız çocuklarına göre sosyal retlerinin daha fazla 

olabileceğini belirlemişlerdir (Ummamel, 2007). 

 

Tablo 3. Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin yaşa göre akran ilişkileri puan ortalamaları, 

standart sapmaları ve  Kruskal Wallis-H Testi sonuçları 

   Yaş n Ortalama ss. Min Max 
Sıra 

Ort. 
H p Fark 

Türk 

Bağlılık 

15 yaş 50 29,92 7,64 9 40 49,22 

5,184 0,075  
16 yaş 29 28,59 9,85 12 40 47,90 

17 yaş 

ve üstü 
25 34,20 4,19 27 40 64,40 

Güven 

ve 

özdeşim 

15 yaş 50 13,50 4,36 4 20 42,07 

14,926 0,001* 1-3 
16 yaş 29 15,14 4,72 5 20 55,26 

17 yaş 

ve üstü 
25 17,44 2,57 12 20 70,16 

Kendini 

açma 

15 yaş 50 7,80 3,58 3 15 51,29 

6,113 0,047* 2-3 
16 yaş 29 6,93 3,34 3 15 44,38 

17 yaş 

ve üstü 
25 9,40 3,64 3 15 64,34 

Sadakat 

15 yaş 50 5,64 2,62 3 13 47,99 

2,255 0,324  
16 yaş 29 6,93 3,58 3 14 57,50 

17 yaş 

ve üstü 
25 6,56 3,03 3 12 55,72 

Toplam 

puan 

15 yaş 50 56,86 14,31 19 82 45,85 

9,431 0,009* 1-3 
16 yaş 29 57,59 16,94 29 85 50,38 

17 yaş 

ve üstü 
25 67,60 8,09 55 86 68,26 

Suriyeli 

Bağlılık 

15 yaş 58 33,52 6,32 20 40 56,75 

27,892 0,001* 
1-2 

2-3 

16 yaş 26 26,15 9,27 13 34 26,65 

17 yaş 

ve üstü 
18 36,50 2,85 31 40 70,47 

Güven 

ve 

özdeşim 

15 yaş 58 15,88 3,97 9 20 57,65 

12,466 0,002* 
1-2 

2-3 

16 yaş 26 13,12 2,88 8 16 33,98 

17 yaş 

ve üstü 
18 15,89 2,78 12 20 57,00 
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Kendini 

açma 

15 yaş 58 8,66 3,84 4 15 54,36 

23,919 0,001* 

1-2 

1-3 

2-3 

16 yaş 26 5,85 2,60 4 12 30,25 

17 yaş 

ve üstü 
18 10,56 2,28 8 15 72,97 

Sadakat 

15 yaş 58 6,36 2,43 3 11 50,13 

6,412 0,041* 
1-3 

2-3 

16 yaş 26 5,88 2,75 3 9 44,23 

17 yaş 

ve üstü 
18 7,72 1,78 6 11 66,42 

Toplam 

puan 

15 yaş 58 64,41 13,89 41 84 57,85 

32,066 0,001* 
1-2 

2-3 

16 yaş 26 51,00 12,47 36 64 24,29 

17 yaş 

ve üstü 
18 70,67 5,14 66 81 70,33 

 

Tablo 3’de, Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin yaşa göre akran ilişkileri incelendiğinde; Türk 

lise öğrencilerinin yaşa göre güven ve özdeşim (H:14,926; p<0,01). kendini açma (H:6,113; 

p<0,05) alt boyutlarında ve toplam puan (H:9,431; p<0,01) ortalamalarında anlamlı farklılık 

olduğu görülmektedir. Ancak Türk lise öğrencilerinin yaşa göre bağlılık (H:5,184; p>0,05) ve 

sadakat (H: 2,255; p>0,05) alt boyutları puan ortalamalarında anlamlı farklılık yaratmadığı 

belirlenmiştir.   

Suriyeli lise öğrencilerinin yaşa göre bağlılık (H:27,892; p<0,01), güven ve özdeşim 

(H:12,466; p<0,01), kendini açma (H:23,919; p<0,01), sadakat (H:6,412; p<0,05) ve toplam 

arkadaş ilişkileri puan ortalamasında (H:32,066; p<0,01) anlamlı farklılık yarattığı 

belirlenmiştir. 

Araştırma bulgularına göre Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinden yaşları büyük olanların akran 

ilişkilerinin yaşları küçük olanlara göre daha olumlu olduğu gözükmektedir. Bu durumun lise 

öğrencilerinin üst sınıfa geçtikçe zamanla akranları ile uyumlarının ve ilişkilerinin daha fazla 

gelişmiş olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Yüce’nin (2018) yapmış olduğu 

araştırmada Suriyeli öğrencilerin yaş faktörü okula uyumu etkileyen etmenlerden olduğu ifade 

edilmiştir. Okula uyum ise öğrencilerin akran ilişkilerini etkilemektedir. Ayrıca Coşkun 

(2016), Suriyeli öğrencilerin sınıf düzeylerine göre bakıldığında ilköğretimde okullaşma 

anlamında ciddi bir sıkıntı yokken, ortaöğretimde özellikle ara sınıflarda öğrenci sayısının 

azaldığını ifade etmiştir. Sınıf düzeylerindeki öğrenci yoğunluğu arasındaki farklılığın da 

akran ilişkileri atmosferini etkilemiş olabileceği düşünülmektedir.  

 

Tablo 4. Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin anneleri ile olan ilişkilerini algılama 

biçimlerine göre akran ilişkileri puan ortalamaları, standart sapmaları ve Kruskal 

Wallis-H Testi sonuçları 

 

   

Anne ile 

ilişkiyi 

algılama 

n Ortalama ss. Min Max 
Sıra 

Ort. 
H p 

Far

k 

Türk 

Bağlılık 

Çok İyi 85 31,22 7,47 9 40 54,62 

2,874 0,238 - İyi 16 28,06 9,98 12 39 45,28 

Kötü 3 25,67 6,35 22 33 31,00 

Güven ve 

özdeşim 

Çok İyi 85 15,31 4,19 4 20 55,01 

3,331 0,189 - İyi 16 13,06 5,31 5 19 42,19 

Kötü 3 13,33 ,58 13 14 36,50 

Kendini 

açma 

Çok İyi 85 8,12 3,72 3 15 53,97 

1,459 0,482 - İyi 16 6,81 2,54 3 11 44,19 

Kötü 3 9,00 5,20 6 15 55,17 
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Sadakat 

Çok İyi 85 6,52 3,12 3 14 55,35 

4,267 0,118 - İyi 16 4,75 1,81 3 8 39,69 

Kötü 3 5,67 4,62 3 11 40,00 

Toplam 

puan 

Çok İyi 85 61,16 14,02 19 86 55,72 

5,324 0,071 - İyi 16 52,69 15,45 29 64 37,78 

Kötü 3 53,67 16,74 44 73 39,83 

Suriyeli 

Bağlılık 

Çok İyi 95 31,86 7,85 13 40 50,40 

5,267 0,072 - İyi 4 38,00 ,00 38 38 84,00 

Kötü 3 34,00 ,00 34 34 43,00 

Güven ve 

özdeşim 

Çok İyi 95 15,51 3,60 8 20 54,02 

10,655 0,005* 
1-2  

1-3 
İyi 4 12,00 ,00 12 12 23,50 

Kötü 3 9,00 ,00 9 9 9,00 

Kendini 

açma 

Çok İyi 95 8,17 3,73 4 15 50,27 

4,072 0,131 - İyi 4 8,00 ,00 8 8 56,00 

Kötü 3 12,00 ,00 12 12 84,50 

Sadakat 

Çok İyi 95 6,34 2,50 3 11 49,74 

5,511 0,064 - İyi 4 8,00 ,00 8 8 68,50 

Kötü 3 9,00 ,00 9 9 84,50 

Toplam 

puan 

Çok İyi 95 61,87 14,62 36 84 51,78 

0,482 0,786 - İyi 4 66,00 ,00 66 66 53,50 

Kötü 3 64,00 ,00 64 64 40,00 

 

Tablo 4’de, Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin anneleri ile olan ilişkilerini algılayış 

biçimlerine göre akran ilişkileri incelendiğinde; Türk lise öğrencilerinin anneleri ile olan 

ilişkilerini algılama biçimlerine göre akran ilişkileri bağlılık (H: 2,874; p<0,05), güven ve 

özdeşim (H:3,331; p>0,05), kendini açma (H: 1,459; p>0,05), sadakat (H: 4,267; p>0,05) ve 

toplam akran ilişkileri puan ortalamasında (H: 5,324; p>0,05) anlamlı farklılık yaratmadığı 

belirlenmiştir.   

Suriyeli lise öğrencilerinin anneleri ile olan ilişkiyi algılama biçimlerine göre güven ve 

özdeşim (H:10,655; p<0,01) alt boyutu puan ortalamalarında anlamlı farklılık olduğu 

görülmektedir. Ancak Suriyeli lise öğrencilerinin anneleri ile olan ilişkiyi algılama 

biçimlerine göre bağlılık (H:5,267; p>0,05), kendini açma (H:4,072; p>0,05), sadakat (H: 

5,511; p>0,05) ve toplam akran ilişkileri puan ortalamasında (H: 0,482; p>0,05) anlamlı 

farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.  Araştırma bulgularına göre anneleri ile ilişkilerini ‘iyi’ 

olarak algılayan Suriyeli lise öğrencilerinin akranları ile güven ve özdeşim puanları da yüksek 

çıkmıştır. Ebeveynleri ile güvenli bağlanma kurarak ve iyi ilişkiler geliştiren bireylerin 

çevrelerindeki diğer insanlara da güvendiği bağlanma kuramcıları tarafından da ifade 

edilmektedir (Bowlby, 1973; Erdem ve Kabasakal, 2015). Bu durum bağlanma kuramı 

varsayımları ile uyumludur. Yapılan bir çalışmada erken çocuklukta olumlu ebeveyn çocuk 

ilişkileri çocukların, çocukluk dönemlerindeki sosyal ilişkilerini ve davranışlarını olumlu 

şekilde etkilemekte olduğu ifade edilmektedir (Scramella ve Leve, 2004). Ebeveynleri ile 

daha olumlu ilişkiler kurabilen öğrencilerin akranları ile de ilişki kurması daha kolay olabilir. 

 

Tablo 5. Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin babaları ile olan ilişkilerini algılama 

biçimlerine göre akran ilişkileri puan ortalamaları, standart sapmaları ve Kruskal 

Wallis-H Testi sonuçları  

   

Baba ile 

ilişkiyi 

algılama 

n Ortalama ss. Min Max 
Sıra 

Ort. 
H p Fark 

Türk Bağlılık 
İyi 78 31,68 7,34 9 40 56,13 

5,951 0,051 - 
Normal 21 28,10 9,22 14 40 45,00 
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Kötü 5 23,80 6,34 20 35 27,30 

Güven 

ve 

özdeşim 

İyi 78 15,47 4,07 4 20 55,96 

4,597 0,101 - Normal 21 13,52 4,93 5 20 44,10 

Kötü 5 11,80 5,07 6 19 33,90 

Kendini 

açma 

İyi 78 8,06 3,49 3 15 54,05 

5,953 0,051 - Normal 21 8,33 4,04 3 15 54,33 

Kötü 5 4,40 1,52 3 6 20,60 

Sadakat 

İyi 78 6,56 3,22 3 14 55,55 

3,882 0,144 - Normal 21 5,38 2,27 3 11 45,57 

Kötü 5 4,40 1,52 3 6 34,00 

Toplam 

puan 

İyi 78 61,78 13,50 19 86 56,96 

9,382 0,009* 1-3 Normal 21 55,33 16,33 29 82 43,74 

Kötü 5 44,40 10,64 35 62 19,80 

Suriyeli 

Bağlılık 

İyi 82 32,29 6,97 13 40 50,16 

1,67 0,434 - Normal 17 31,24 11,15 13 40 59,47 

Kötü 3 34,00 ,00 34 34 43,00 

Güven 

ve 

özdeşim 

İyi 82 15,46 3,72 8 20 53,88 

7,155 0,028* 
1-3 

2-3 
Normal 17 14,88 2,98 12 20 47,53 

Kötü 3 9,00 ,00 9 9 9,00 

Kendini 

açma 

İyi 82 8,39 3,54 4 15 52,74 

6,713 0,035* 
1-3 

2-3 
Normal 17 7,06 4,12 4 15 39,71 

Kötü 3 12,00 ,00 12 12 84,50 

Sadakat 

İyi 82 6,43 2,47 3 11 50,91 

4,026 0,134 - Normal 17 6,29 2,52 3 9 48,53 

Kötü 3 9,00 ,00 9 9 84,50 

Toplam 

puan 

İyi 82 62,57 13,74 36 82 52,69 

0,855 0,652 - Normal 17 59,47 17,19 36 84 47,79 

Kötü 3 64,00 ,00 64 64 40,00 

 

Tablo 5’da, Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin babaları ile olan ilişkilerini algılayış 

biçimlerine göre akran ilişkileri incelendiğinde; Türk lise öğrencilerinin babaları ile olan 

ilişkilerini algılama biçimlerine göre toplam arkadaş ilişkileri puan ortalamasında (H:9,383; 

p<0,01) anlamlı farklılık yarattığı belirlenmiştir. Ancak bağlılık (H:5,951; p>0,05), güven ve 

özdeşim (H:4,597; p>0,05), kendini açma (H: 5,953; p>0,05) ve sadakat (H:3,882, p>0,05) alt 

boyutları puan ortalamasında anlamlı farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.   

Suriyeli lise öğrencilerinin babaları ile olan ilişkilerini algılama biçimlerine göre güven ve 

özdeşim (H:7,155; p<0,05) ve kendini açma (H:6,713; p<0,05) alt boyutlarında anlamlı 

farklılık olduğu görülmektedir. Ancak bağlılık (H:1,67; p>0,05), sadakat (H:4,026; p>0,05) ve 

toplam arkadaş ilişkileri puan ortalamasında (H:0,855; p<0,01) anlamlı farklılık olmadığı 

belirlenmiştir. Bu bulgu ile Suriyeli lise öğrencilerinin güven ve özdeşim puanları babası ile 

ilişkisini “iyi” algılayan katılımcılarda daha yüksek çıkmıştır. Ebeveyni ile güvenli bir ilişki 

geliştiren öğrencilerin akranları ile de güvenli ilişkiler kurdukları şeklinde yorumlanabilir. 

Ayrıca bulgulara göre babaları ile ilişkisini “kötü” olarak algılayan öğrencilerin akranlarına 

kendilerini daha çok açtıkları gözükmektedir. Bu durum babaları ile iletişimleri zayıf olan 

öğrencilerin kendilerini ifade etmek ve paylaşımlarda bulunmak için akranlarına daha fazla 

yöneldikleri şeklinde yorumlanabilir. Bağlanma yönelimleri kişinin benliğine, diğerlerine ve 

ilişkilerine ilişkin içsel çalışan modellerini yansıttığı ifade edilmektedir (Bartholomew ve 

Horowitz, 1991; Bowlby, 1969). Ailelerin eğitime ve çocuğa yönelik bakış açısının 

öğrencilerin okula uyumunu ve akran ilişkilerini belirleyen önemli bir etken olduğu 

araştırmacılar tarafından da dile getirilmektedir (Arabacı ve ark., 2014; Ereş, 2016; Eroğlu ve 

Gülcan, 2016; Sarıtaş ve ark., 2016; Şensin, 2016; Yüce, 2018). Ailelerinin çocuklarına karşı 

olan tutum ve davranışları onların okula uyumuna ve dolayısıyla akran ilişkilerine de etki 

etmektedir.  
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Tablo 6. Suriyeli lise öğrencilerinin Türkiye'de bulundukları süreye göre akran ilişkileri 

puan  ortalamaları, standart sapmaları ve  Mann Whitney U Testi Sonuçları  

  

Türkiye’de 

bulunma 

süresi 

n Ortalama Ss. Min Max 
Sıra 

Ort. 
H P 

Suriyeli 

Bağlılık 
2-4 Yıl 23 26,74 9,488 13 40 35,48 

8,812 ,003 
4-6 Yıl 79 33,75 6,297 13 40 56,16 

Güven ve 

Özdeşim 

2-4 Yıl 23 13,70 3,573 8 20 38,87 
5,511 ,019 

4-6 Yıl 79 15,61 3,646 9 20 55,18 

Kendini 

Açma 

2-4 Yıl 23 7,22 3,618 4 15 41,67 
3,343 ,067 

4-6 Yıl 79 8,58 3,636 4 15 54,36 

Sadakat 
2-4 Yıl 23 5,17 1,696 3 8 35,85 

8,500 ,004 
4-6 Yıl 79 6,86 2,541 3 11 56,06 

Toplam 

Puan 

2-4 Yıl 23 52,83 15,738 36 81 34,15 
10,243 ,001 

4-6 Yıl 79 64,80 12,487 36 84 56,55 

 

Tablo 6’da, Suriyeli lise öğrencilerinin Türkiye'de bulunduğu süreye göre akran ilişkileri 

incelendiğinde; bağlılık (H:8,812; p<0,05), güven ve özdeşim (H:5,511; p<0,05), sadakat 

(H:8,500; p<0,05) ve toplam arkadaş ilişkileri puan ortalamasında (H:10,243; p<0,05) anlamlı 

farklılık yarattığı belirlenmiştir. Ancak Suriyeli lise öğrencilerinin Türkiye'de bulunma 

durumuna göre sadakat (H:3,343; p>0,05) alt boyutu puan ortalamasında anlamlı farklılık 

yaratmadığı belirlenmiştir. Bu bulgu daha uzun süredir Türkiye’de bulunan Suriyeli lise 

öğrencilerinin akran ilişkilerinin daha olumlu olduğunu göstermektedir. Yüce’nin (2018) 

yapmış olduğu araştırmada Suriyeli ailelerin sürekli göç etmelerinden dolayı çocuklarının 

okula adapte olmakta zorluklar yaşadığını ifade etmiştir. Ülkeye yeni gelmiş öğrencilerin 

okula adapte olmakta zorlanarak akran kabul ve ilişkilerinde zorluklar yaşayabilmektedir. 

Kirmayer ve arkadaşları (2011) araştırmasında sığınmacı çocukların göç sonrası süreçte ön 

yargı, sosyal izalasyon, ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalabildiğini ifade etmiştir. 

Türkiye’ye daha yeni bir zamanda gelmiş olan Suriyeli öğrencilerin başta yaşadıkları 

zorluklar onların akran ilişkilerini olumsuz etkilemiş olabilir. Zamanla baş etme 

mekanizmalarını daha iyi kullanarak ve topluma uyum sağlayarak Suriyeli lise öğrencilerinin 

akran ilişkileri daha olumlu olmuş olabilir.   

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin akran ilişkilerinin incelenmesi ve akran 

ilişkilerinde bazı değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının belirlemesi amacıyla yapılan 

araştırma sonucunda; Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin akran ilişkileri puan ortalamalarının 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yarattığı belirlenmiştir. Suriyeli lise öğrencilerinin Akran 

İlişkileri Ölçeği “Bağlılık” alt boyutu puan ortalamalarının Türk lise öğrencilerinin puan 

ortalamalarından anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmada Türk lise 

öğrencilerinin akran ilişkilerinde yaş, babaları ile olan ilişkilerini algılama biçimleri, yakın 

arkadaşlarının olma durumunun istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yarattığı belirlenirken, 

Suriyeli lise öğrencilerinin  akran ilişkilerde cinsiyet, yaş, anneleri ile olan ilişkilerini algılayış 

biçimleri, babaları ile olan ilişkilerini algılayış biçimleri, yakın arkadaşların olma durumunun 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yarattığı belirlenmiştir. Ayrıca Suriyeli lise öğrencilerinin 

Türkiye’de yaşama süresine göre akran ilişkileri puan ortalamalarında anlamlı farklılık olduğu 

belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre  öneriler sunulmuştur; 
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 Araştırma sonucunda Suriyeli lise öğrencilerinin birbirlerine karşı sevgi ve yakınlık 

duyma durumunun Türk lise öğrencilerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumun 

yeni bir ülkeye uyum sürecindeki Suriyeli lise öğrencilerinin hem dil sorunu nedeniyle hem 

de birbirlerine destek olmak amacıyla kendi aralarında yakınlık ve sevgi bağlarının daha 

kuvvetli olduğu düşünülmektedir. Bu noktada Türk ve Suriyeli lise öğrencilerinin okullarda 

uyum durumlarının ve akran ilişkilerinin kuvvetlenmesi için okul rehberlik servislerine büyük 

görevler düşmektedir.  

 Araştırmada ayrıca Türk lise öğrencilerinin babaları ile ilişkilerinin iyi olduğu 

durumlarda akran ilişkilerinin de daha olumlu olduğu gözükmektedir. Bu durumda 

ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerinin sağlıklı ve olumlu olmasının onların sosyal ilişkilerini 

de olumlu şekilde etkilediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme 

konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim kurumlarında seminerlerin verilmesi önerilebilir.  

 Suriyeli lise öğrencilerinin ise kız lise öğrencilerinin akran ilişkilerinin erkek 

öğrencilere göre daha olumlu olduğu gözükmektedir. Çalışmalar Suriyeli öğrencilerden kız 

öğrencilerin daha fazla okula devam ettiğini göstermektedir. Erkek lise öğrencilerinin daha 

çok çalışma hayatına katıldığı ifade edilmektedir. Bu durum kız lise öğrencilerinin akranları 

ile daha olumlu ilişkiler oluşturmasına sebep olmuş olabilir. Bu durumda sığınmacı ailelerin 

çocuklarının yaş, cinsiyet ayrımı yapılmadan okullaşmaları için yetkililerce kontrollerinin 

yapılması ve öğrenimin zorunlu tutulması gerekmektedir.  

 Araştırma sonucunda hem Türk hem de Suriyeli lise öğrencilerinin yaşları büyük 

olanların arkadaş ilişkilerinin yaşları küçük olanlara göre daha olumlu olduğu gözükmektedir. 

Bu bulgu lise öğrenimine yeni başlayan öğrencilerin okul ile uyumunu hemen sağlayamamış 

olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda hem Türk hem de Suriyeli lise öğrencileri 

için lise öğrenimine yeni başladıklarında okul rehberlik servislerince oryantasyon süreçlerinin 

planlanması gerekmektedir. 

  Ayrıca Suriyeli lise öğrencilerinin daha uzun süredir Türkiye’de yaşayan Suriyeli lise 

öğrencilerinin akran ilişkileri daha kısa süredir Türkiye’de yaşayan lise öğrencilerine göre 

daha olumludur. Türk ve Suriyeli lise öğrencileri arasında yaşanan dil probleminin 

Suriyelilerin Türkiye’de yaşam süreleri uzadıkça azaldığı, Suriyeli lise öğrencilerinin okul ve 

topluma uyum sürecinin zamanla daha olumlu seviyeye geldiği düşünülmektedir.  

 Suriyeli lise öğrencilerine psikososyal destek sağlanması sağlanabilir. Özellikle 

ülkemize uyumlarını kolaylaştıracak, yerleşilen ülkedeki sosyal destek hizmetleri, kültürel 

bütünleşme, etnik ve kültürel olarak benzer yaşıtların varlığı ve okula aidiyet duyguları ile 

bağlantıları güçlendirilmelidir.  

 Bunun yanında Türk öğrencilerin de Suriyeli akranlarını kabul sürecine yardımcı 

olmak için çalışmalar planlanabilir. 
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MEB İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDA 

YER ALAN ETKİNLİKLERİN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE 

İNCELENMESİ 

AN EXAMINATION OF THE ACTIVITIES IN THE MEB PRIMARY SCHOOL 1st 

GRADE MATHEMATICS COURSES AND WORKBOOKS ACCORDING TO THE 

RENOVATED BLOOM TAXONOMY 

Nazlı ENGİN 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Sınıf 

Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İstanbul 
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ÖZET 

Ders kitapları öğretmenlerin en çok kullandıkları ders materyallerindendir. Özellikle MEB 

tarafından dağıtılan ders kitapları her öğrenci açısından ulaşılabilir durumda olmuştur. Bu 

sebeple bu kitapların niteliği çok önemlidir. 

Bu araştırmadaki amaç 2020 1. Sınıf Matematik Ders ve Çalışma Kitabın’da yer alan 

etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilişsel düzey basamaklarına göre 

incelenmesidir. Araştırmada, nitel araştırma modelinin desenlerinden belge (doküman) 

incelemesi kullanılmıştır. Araştırmadaki verilerin analizinde betimsel analizden 

faydalanılmıştır.  

 Araştırmanın örneklemini, 2020 yılındaki 1. Sınıf matematik ders kitabında yer alan 84 

etkinlik; 2020 yılındaki 1. Sınıf matematik ders çalışma kitabında yer alan 115 etkinlik olmak 

üzere toplamda 199 etkinlik oluşturmaktadır.  

2020 İlkokul 1.sınıf ders kitabında   bulunan etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin 

bilişsel beceri boyutunu oluşturan; hatırlama, anlama, bilgi boyutunu oluşturan gruplardan 

sadece olgusal bilgi, kavramsal bilgi ve işlemsel bilgi grubuna dağıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

2020 ilkokul 1. Sınıf matematik çalışma kitabında bulunan etkinliklerin bilişsel beceri 

grubunu oluşturan hatırlama, anlama, yaratma, bilgi boyutunu oluşturan gruplardan olgusal, 

kavramsal ve işlemsel bilgi grubunda dağıldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, ders kitabında bulunan etkinliklerin, çocukların matematik 

dersini sevmesini sağlayacak ve üst düzey zihinsel becerileri ölçen etkinliklere daha fazla yer 

verilmesi gerektiği önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Matematik Ders Kitabı, Matematik 

Çalışma Kitabı 

 

ABSTRACT 

Textbooks are one of the most used course materials by teachers. Especially the textbooks 

distributed by the Ministry of National Education have been accessible to every student. For 

this reason, the quality of these books is very important. 

The purpose of this research is to examine the activities in the 2020 1st Grade Mathematics 

Course and Workbook according to the cognitive level steps of the Revised Bloom 

Taxonomy. In the research, document analysis, one of the patterns of the qualitative research 

model, was used. Descriptive analysis was used in the analysis of the data in the research. 
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The sample of the research consists of 84 activities in the 1st grade mathematics textbook in 

2020; There are 199 activities in total, 115 of which are included in the 1st grade math 

workbook in 2020. 

The activities in the 2020 Primary School 1st grade textbook constitute the cognitive skill 

dimension of the Renewed Bloom Taxonomy; It was concluded that among the groups 

constituting the dimensions of remembering, understanding and knowledge, only factual 

knowledge, conceptual knowledge and operational knowledge were distributed. It has been 

concluded that the activities in the 2020 primary school 1st grade mathematics workbook are 

distributed in the factual, conceptual and procedural knowledge group from the groups that 

make up the cognitive skill group of remembering, understanding, creating, knowledge. 

According to the results of this study, it is suggested that the activities in the textbook should 

be given more space to the activities that will enable children to love the mathematics lesson 

and that measure high-level mental skills. 

Keywords: Interactive teaching, science, Mathematics Textbook, Mathematics Workbook 

 

GİRİŞ 

 Eğitimde başarının sağlanması için pek çok faktörün bir araya gelmesi gerekir Başarıyı 

sağlayan bu faktörler; öğretmenin niteliği, iyi bir eğitim sistemi, öğrenci, müfredat programı, 

ders kitapları vb. sayılabilir. Müfredat programları ve ders kitaplarının yeni gelişmeler 

ışığında sürekli yenilenmeleri gerekir. Ders kitapları müfredat doğrultusunda, eğitim 

anlayışının ilkelerini yansıttığı sürece eğitime katkı sağlar. 

Türkiye’de ve tüm dünyada öğretim programları oluşturulurken, önceleri davranışçı yaklaşım 

ilkelri göz önünde bulundurulmuştur. Sonrasında ise dünyada meydana gelen değişimlerden 

etkilenerek yapısalcı yaklaşım benimsenmiştir. Yapısalcı yaklaşıma göre ders kitapları ve 

müfredat programları yenilenmiştir. Bu anlayışla yenilenen programlardan birisi de 

Matematik öğretim programıdır. Matematik öğretim programı son olarak 2018 yılında yapılan 

değişikle yenilenmiştir.  

Matematik öğretimini gerçekleştirmek için öğretmen, okul ve uygun araç- gereçler gerekir. 

Okullarda kullanılan araç gereçlerden biri MEB ders kitaplarıdır. Ders kitapları her öğrenci 

tarafından ulaşılabilir olması işlevselliğinini arttırmıştır. Kazandırılmak istenen kazanımlara 

uygun şekilde hazırlanan ders kitabı hem öğretmene hem öğrenciye yol gösterir. Ders 

işlemeyi ve pekiştirmeyi kolaylaştırır. 

Matematik Ders ve Çalışma Kitapları ölçme ve değerlendirme etkinlikleri açısından 

incelendiğinde, kitaplarda bulunan etkinlik içi ve tema sonu ölçme ve değerlendirme 

bölümleri etkili öğrenmeye fayd sağlamaktadır. Bu sebeple bu kısımlar, öğrenmeyi 

kolaylaştırıcı ve pekiştirici etkinliklerden oluşmalıdır. Etkinlik içi ve tema sonu ölçme- 

değerlendirme çalışmaları, öğrenme sürecinde işlenişi yönlendirmesi açısından öğrenme-

öğretme sürecinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Ders kitapları da bu sürece temelini 

oluşturdukalrı için önemlidir (Göçer, 2008). 

Ders kitapları düzenli öğretim faaliyetleri yürütmek için kullanılan önemli araçlardır. 

Belirlenen kazanımlara ulaşılması bakımından çok önemlidirler. Ders kitapları önemini; 

kolayca ulaşılır olması, ülke genelinde kullanılması, temalarla örtüşen metinler içermesi, 

öğrencinin seviyesine uygun olması, görsel açıdan zengin olması ve önemli derecede ölçme 

ve değerlendirme etkinlikleri barındırması ile sağlar.  
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YÖNTEM 

Evren ve Örneklem  

Bu çalışmanın evrenini MEB tarafından basılan ders kitapları ve özel yayınevleri tarafından 

basılan ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ders kitapları 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Talim 

Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde hazırlanan, MEB tarafından ücretsiz dağıtılan, 2020-

2021 öğretim yılında okutulan İlkokul 1. Sınıf matematik ders ve çalışma kitapları 

oluşturmaktadır. 

Örneklemi oluşturan kitaplar şunlardır:  

 2020 1. Sınıf İlkokul Matematik Ders Kitabı Nuri Cantürk Ankara: Açılım Eğitim ve 

Öğretim Yapı San. Ve Tic. A.Ş.  

 2020 1. Sınıf İlkokul Matematik Çalışma Kitabı Komisyon Ankara: Korza Yayıncılık 

Basım San. ve Tic. A.Ş. 1.Baskı 

Araştırmada matematik ders ve çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin YBT doğrultusunda 

sınıflanmak amaçlanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

MEB 2020 1.sınıf matematik ders ve çalışma kitapları doküman analizi yöntemiyle toplanmış 

ve incelenmiştir. 

Doküman analizi, yazılı belgelerin içeriğini titizlikle ve sistematik olarak çözümlemek için 

kullanılan kullanılan bir nitel araştırma tekniğidir (Wach, 2013).  

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 

Bu çalışmada incelenen dokümanlar MEB  2020 1. Sınıf matematik ders ve çalışma   

kitapları, 2018 yılındaki matematik öğretim programlarıdır. Çalışma grubundaki etkinliklerin 

YBT’nin bilgi ve bilişsel beceri boyutunun sınıflandırmak amacıyla Anderson ve 

Krathwohl’un (2014) oluşturmuş olduğu, “Bir Hedefin Sınıflama Tablosunda 

Sınıflandırması” tablosu kullanılmıştır. 

Etkinliklerin sınıflandırılması öncesinde literatür tarama yapılmıştır. Hem orijinal Bloom 

taksonomisi hem de yenilenmiş Bloom Taksonomisi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Alan 

yazında daha önceden yapılan sınıflandırmalar da incelenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmadaki verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Betimsel analizde 

gaye; görüşme ve gözlem neticesinde oluşturulan verilerin düzenlenmiş ve yorumlanmış bir 

şekilde okuyucuya takdim edilmesidir (Karataş,2015). 

Bu çalışmada veri analizi önceden oluşturulmuş YBT belirtke tablosu sınıflandırılması ile 

yapılmıştır. (Ek-1) 

Ders kitaplarındaki etkinlikler ve YBT belirtke tablosundan yararlanılarak sınıflandırılmıştır. 

Elde edilen sınıflandırmanın son hali ‘bulgular’ bölümünde açıklanmıştır 

 

BULGULAR 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan, 2020-2021 yılında okutulan ilkokul düzeyindeki 1. 

Sınıf Matematik Ders Kitabı’nda bulunan etkinliklerin tamamı, YBT’ de yer alan bilgi 
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birikimi boyutu ve bilişsel beceri basamaklarına göre incelenmiştir. Aşağıdaki tablo 1’de 

bulunan sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Tablo 1.  

 

1.sınıf 

 

 

Olgusal             Kavramsal              İşlemsel        Toplam          % 

  

Hatırlama 

Anlama 

Uygulama 

Çözümleme 

Değerlendirme 

Yaratma 

Toplam  

% 

       52                         2                             0                   54              

64,28 

       14                        13                            3                   30              

35,71 

                                                                       

                                                                  

                                                                                

                                                                                                                          

       66                         15                           3                    84                

100 

      78,57                   17,85                     3,57                 

 

1. Sınıf düzeyindeki Matematik Ders kitabında bulunan 84 etkinliğin 66 ‘si (f=66) olgusal 

bilgi grubuna, 15 ‘u (f=15) kavramsal bilgi grubuna, 3 ‘ü (f=3) işlemsel bilgi grubuna 

dahildir. Olgusal bilgi birikimi grubuna dahil olan 66 (f=66) etkinliğin, toplam etkinlik 

sayısına (84) oranı %78,57, kavramsal bilgi birikimi grubuna dahil olan 15 (f=15) etkinliğin 

toplam etkinlik sayısına (84) oranı %17,85, işlemsel bilgi birikimi bilgi grubuna dahil olan 3 

(f=3) etkinliğin toplam etkinlik sayısına (84) oranı %3,57’dir. 

İlkokul 1. Sınıf düzeyindeki Matematik Ders Kitabı’nda bulunan 84 etkinliğin; 52 ‘si (f=52) 

hatırlama basamağına, 14 ‘i (f=14) anlama basamağına ait olduğu tespit edilmiştir Bilişsel 

beceri boyutunun basamaklarından uygulama, çözümleme ve değerlendirme basamaklarında 

hiç etkinlik olmadığı tespit edilmiştir. Bilişsel beceri basamaklarına dahil olan; 54 (f=54) 

hatırlama basamağı etkinliğinin, toplam etkinlik sayısına (84) oranı %64,28, 30 (f=30) anlama 

basamağı etkinliğinin, toplam etkinlik sayısına oranı %35,71’dir. 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan , 2020-2021 eğitim öğretim yılında okutulan ilkokul 

düzeyindeki, 1. Sınıf Matematik çalışma kitabında bulunan etkinliklerin tamamı, YBT’de yer 

alan bilgi birikimi grupları ve bilişsel beceri basamaklarına göre incelenmiş ve aşağıdaki tablo 

2 ‘de bulunan sonuçlara ulaşılmıştır. 
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Tablo 2. İlkokul 1. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı’nda Yer Alan Etkinliklerin YBT’de 

Bulunan Bilgi Birikimi Boyutu ve Bilişsel Süreç Boyutu Basamaklarına Dağılımı. 

                                                                    F 

1.sınıf                                                                                               Toplam                 

%                       

                          Olgusal            Kavramsal        İşlemsel  

Hatırlama              86                        0                           0                  86                     

74,78 

Anlama                  3                     19                       4                  27                   23,47 

Uygulama                                                           

Çözümleme           

Değerlendirme          

Yaratma                                                                          2                     2                         

1,73 

 Toplam                 89                     19                     6                 115 

     %                      77,39               16,52                5,21                     

 

 

İlkokul 1. Sınıf düzeyindeki matematik Çalışma Kitabı’nda bulunan 115 etkinliğin 89’u 

(f=89) olgusal bilgi birikimi grubuna, 19’u (f=19) kavramsal bilgi grubuna, 6 (f=6) ise 

işlemsel bilgi grubuna dahildir. Olgusal bilgi birikimi grubuna dahil olan 89 (f=89) etkinliğin, 

toplam etkinlik sayısına (115) oranı %77,39, kavramsal bilgi grubuna dahil olan 19 (f=19) 

etkinliğin, toplam etkinlik sayısına oranı %16,52 iken, işlemsel bilgi grubuna dahil olan 6 

(f=6)  etkinliğin, toplam etkinlik sayısına oranı ise % 5,21’dir. 

İlkokul 1. Sınıf  Matematik Çalışma Kitabı’ndaki 115 etkinliğin, 86’sı (f=86) hatırlama 

basamağına, 27’si (f=27) anlama basamağına, 2’si (f=2) yaratma basamağına dahil olduğu 

tespit edilmiştir. Bilişsel beceri basamaklarına dahil olan; 86 (f=86) hatırlama basamağı 

etkinliğinin, toplam etkinlik sayısına (115) oranı %74,78, 27 (f=27) anlama basamağı 

etkinliğinin, toplam etkinlik sayısına (115) oranı %23,47, 2 (f=2) yaratma basamağı 

etkinliğinin, toplam etkinlik sayısına (115) oranı % 1,73’ tür. 

İlkokul 1. Sınıf düzeyindeki Matematik Kitabı’nda yer alan  etkinliklerin 84’ünün f(f=84) alt 

düzey işlem basamakları ile ilgili etkinlikler olduğu görülmüştür..Üst düzey bilişsel beceri 

basamaklarına ait etkinlik bulunmamaktadır.  

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan, 2020-2021 yılında okutulan ilokulu düzeyindeki 1. 

Sınıf Matematik Çalışma Kitabı’nda bulunan  etkinliklerin YBT’de yer alan alt düzey bilişsel 

beceri basamakları ile üst düzey bilişsel beceri basamaklarına göre sınıflandırılmış ve 

aşağıdaki 4’te bulunan sonuçlara ulaşılmıştır. 
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Tablo 3.İlkokul 1. sınıf  Matematik Çalışma Kitabı’nda Yer Alan Etkinliklerin YBT’de 

Bulunan Alt Düzey Bilşsel Beceri Basamaklar ile Üst Düzey Bilişsel Beceri Basamaklarına 

Göre  Dağılımı 

               1.sınıf                                  f                 %                        Toplam                                                                                                        

Alt düzey                    Hatırlama                   86                                                                      

bilişsel beceri                                                                  98,26                          113                                                                                                                                  

basamakları               Anlama                      27                                                                                                  

                                           

                                    Uygulama  

                                     

Üst düzey                  Çözümleme                             

bilişsel beceri                                                                     1,73 

basamakları             Değerlendirme                                                                      2                       

                                    

                                    Yaratma                      2                                                                       

                                       

                                     Toplam                      115 

 

İlkokul 1. Sınıf düzeyindeki Matematik Çalışma Kitabı’nda bulunan  115 etkinliğin, 113’ünün 

f(f=113) alt düzey işlem basamakları ile ilgili etkinlikler, 2’sinin (f=2) üst düzey işlem 

basamakları ile etkinlikler olduğu görülmüştür. Alt düzey bilişsel beceri basamaklarına dahil 

olan; 113 (f=113) etkinliğin, toplam etkinlik sayısına (115) oranı %98,26, üst düzey bilişsel 

beceri basamaklarına dahil olan 2 (f=2) etkinliğin, toplam etkinlik sayısına (115) oranı %1,73’ 

tür. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Araştırmadan elde edilen bulgular 2020 1. Sınıf Matematik Ders Kitabı’nda yer alan 

etkinliklerin, YBT’nin bilişsel beceri boyutunu oluşturan basamaklarından hatırlama ve 

anlama basamaklarında, 1.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı’nda ise hatırlama, anlama ve 

yaratma basamaklarında olduğunu göstermiştir. Bilgi boyutunu oluşturan basamaklara göre 

inceleme yapıldığında etkinliklerinin hatırlama ve kavrama basamaklarında olduğu tespit 

edilmiştir. Üstbilişsel bilgi basamaklarında sınırlı sayıda etkinlik olduğu görülmüştür. 

İlkokul 1. Sınıf Matematik Ders Kitabı’nda yer alan etkinliklerin tamamının alt düzey bilişsel 

becerileri ölçtüğü görülmektedir. 

İlkokul 1. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı’nda yer alan etkinliklerin neredeyse tamamının alt 

düzey bilişsel becerileri ölçtüğü görülmüştür. Sadece iki etkinliğin üst düzey bilişsel beceri 

basamaklarını ölçtüğü görülmüştür. 

Türkiye’de Çalışmada ulaşılan sonuçlar Piaget’in (1953) gelişim psikoloji kuramıyla 

örtüşmektedir. İlkokula kayıtlı öğrenciler somut işlemler dönemindedir. Bu açıdan somut 

işlemler döneminde yer alan çocuklar için üstbilişsel bilgi basmağı soruları içeren etkinlikler 

yer alması beklenmemektedir.  

Elde edilen sonuçlara göre matematik ders ve çalışma kitabındaki etkinliklere ilişkin 

bulgularda bilgi ve bilişsel beceri boyutundaki dengesiz sınıflama dağılımı dikkatleri 

çekmektedir. Bazı boyut basamaklarına ait hedef etkinlik sınıflandırma sayısının çok az 

olduğu veya hiç olmadığı ortaya çıkmıştır. Üst bilişsel bilgiyi genel olarak biliş bilgisi ile 
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kendi bilişinin farkındalığı ve bilgisi olarak tanımlayan Krathwohl (2002), öğrencide kendinin 

bilincinde olmasını aramaktadır. Buna göre etkinliklerin üst bilişsel bilgide bağlamında düşük 

bir oranda olması bizleri, öğrencinin etkinlik sırasında kendi bilgilerinin tanımını yapmadan 

ve öğreneceklerinin bilgisini sorgulamadan ilerlediği sonucuna ulaştırmaktadır. 

Yapılan bu araştırmanın sonucunu genel olarak söylemek gerekirse; 

İlkokul 1. Sınıf matematik ve çalışma kitabında yer alan etkinlikler çoğunlukla alt düzey 

bilişsel beceri basamaklarını ölçtüğü tespit eedilmiştir. Bu bakımdan etkinliklerin öğrencileri 

düşünmeye yönlendiren, öğrendği konuları bütünleştirici etkinliklerin az olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ders ve çalışma kitaplarında öğrenciyi daha fazla aktif kılacak etkinliklerin 

sayısının artması gerektiği düşünülmektedir. 

Yapılan çalışma sonucunda etkinliklerin, alt düzey bilişsel süreç becerilerine yoğunlaşıldığı 

tespit edilmiştir. 

Alan yazında bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde genel olarak benzer sonuçlara 

ulaşılmıştır. Sonuçlar arasında paralellik vardır. 

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda şu önerilere yer verilmişir. 

1.Öğretmenler sürekli kendini yenilemelidir. Taksonomi konusunda yapılan güncellemeleri 

takip etmeli, taksonominin öğretimdeki rolü hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

2.Ders ve çalışma kitapları hazırlanırken öğretmenler sürecin her aşamasında sürece dahil 

edilmelidir. 

3.Yenlenmiş Bloom Taksonomisi alanında yapılan çalışmalar ve ulaşılan tüm sonuçlar MEB 

tarafından incelenmelidir. 

 4.Bu çalışmada sadece İlkokul 1. Sınıf Matematik ve Çalışma Kitabın’da yer alan etkinlikler 

incelenmiştir. İlkokul 1. Sınıf Matematik ve Çalışma Kitabı’nda bulunan tema sonu ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerinin YBT’nin bilgi ve blilşsel beceri boyutu açısından incelenebilir.  

5. Aynı çalışma diğer sınıf seviyelerine ve derslerine yönelik yapılabilir.  
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ÖZET 

Anne ve bebeğin sağlığını olumsuz etkileyerek çeşitli hastalıklara hatta ölüme bile neden 

olabilen preeklampsi, % 3-8 oranında insidans sergilemektedir. Anjiyojenik faktörlerin 

moleküler düzeyde düzensizliğine dayanan bu hastalık, endotelyal hasar ve koagülopati 

sergiler. Böbrekteki endotel hasarı proteinüriye neden olurken damarlarda vazokonstriksiyon 

disfonksiyonuna; maternal kardiyovasküler sistemi istila ederek kaçınılmaz hipertansiyona 

neden olur. Preeklampsi, düşük ve orta gelirli ülkelerde yılda yaklaşık 60.000 anne ölümüne 

neden olmakta ve gelişmekte olan ülkelerde hastalığın prevalansı her geçen gün artmaktadır.  

Preeklampsi için önceki çalışmalarda, hastalığa yol açabilecek genetik mekanizmayı anlamak 

amacıyla, genellikle hastanın plasenta dokusundan elde edilen örneklerin transkriptom verileri 

incelendi. Bu çalışmada, normal doğum yapan ve preeklampsi hastalarından alınan tüm 

plasental ve ilgili dokulardan (plasental doku, kordon, plasenta yatağı, plasenta kendisi) izole 

edilen RNA örneklerinden, Yeni Nesil Dizileme yöntemi ile RNA Dizilemesi 

gerçekleştirilerek, gen ekspresyon profilinin çıkarılması ve ağ analizlerinin belirlenmesi 

hedeflenmiştir.  
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Çalışma kapsamında, Yeni Nesil Dizileme yöntemi ile dizilenen RNAseq verilerinin analizleri 

ve farklı ifade edilen genlerin tespiti Tuxedo Protokolü ile gerçekleştirildi. Farklı ifade edilen 

genlerin daha ileri analizi için 0.05 p_value seviyesinde inceleme yapılarak, anlamlı olarak 

ifadesi değişmiş genler tespit edildi. Genlerin protein-protein etkileşimleri, RStudio 

kullanılarak KeyPathMiner şablonu aracılığıyla belirlendi. Yukarı ve aşağı düzenlenen ilgili 

genleri belirledikten sonra, her iki veri de yolak analizi için g: PROFILER veritabanına ayrı 

ayrı girildi. Sonuçların GO terimleri ve genlerin hangi yollarda zenginleştirildiği saptanmıştır. 

CYTOSCAPE 3.8.2, ilgili genlerin düğümlerini ve bağlantılarını görselleştirmek ve 

KeyPathMiner şablonuna göre ağ analizi yapmak için kullanıldı.  

Analiz sonuçlarına göre, 130 tane gen aşağı regülasyon, 256 tane yukarı regülasyon 

sergilemiştir. Hem yukarı regülasyonda hem de aşağı regülasyonda en çok etkileşime sahip 

olan gen APP genidir. Aşağı düzenlenen genlerin zenginleştiği yolaklar coronavirüs hastalığı-

COVID-19, Fc epsilon RI sinyal yolağı, nörotrofin sinyal yolağı, kanserde liganda duyarlı 

EGFR Varyantları ile Sinyalleşme yolağı, Kit reseptörü sinyal yolağı, COVID-19, tromboz ve 

antikoagülasyon şeklindedir. Yukarı düzenlenen genler ise Östrojen sinyal yolağı, Hücre-

Hücre iletişimi, Beyin Türevli Nörotrofik Faktör (BTNF) sinyal yolağında zenginleşmiştir. 

Anahtar kelimeler: Plasental Havuz, RNA dizileme, Yeni Nesil Dizileme, Yolak Analizi  

 

ABSTRACT 

Preeclampsia, which can cause various diseases and even death by adversely affecting mother 

and baby health, exhibits an incidence of 3-8%. This disease, based on the molecular level 

dysregulation of angiogenic factors, exhibits endothelial damage and coagulopathy. While 

endothelial damage in the kidney causes proteinuria, it causes vasoconstriction dysfunction in 

the vessels, invading the maternal cardiovascular system and causes inevitable hypertension. 

Preeclampsia causes approximately 60,000 maternal deaths annually in low- and middle-

income countries, and the prevalence of the disease is increasing day by day in developing 

countries.  

Previous studies for preeclampsia have examined transcriptome data of samples, usually 

obtained from the patient's placental tissue, to understand the genetic mechanism that may 

lead to the disease. In this study, it was aimed to find out gene expression profile and 

determine network analysis by performing RNA Sequencing with the Next Generation 

Sequencing method from RNA samples isolated from all placental and related tissues 

(placental tissue, cord, placental bed, placenta itself) taken from normal delivery and 

preeclampsia patients. 

This study analyzed RNAseq data sequenced with the Next-Generation Sequencing method 

and detected differentially expressed genes with Tuxedo Protocol. Significance levels for 

further analysis of differently expressed genes resulted in 0.05 p_value, and significantly 

altered genes were detected. The protein-protein interactions of genes were determined via the 

KeyPathMiner template using RStudio. After determining the upregulated and downregulated 

related genes, both data were entered separately in the g: PROFILER database for pathway 

analysis. GO terms of the results and the pathways in which the genes were enriched were 

determined. CYTOSCAPE 3.8.2 was used to visualize the nodes and connections of related 

genes and make network analysis according to the KeyPathMiner template.  

According to the results of the analysis, 130 genes exhibited downregulation and 256 

upregulations. The gene with the most interaction in both up-regulation and down-regulation 

was the APP gene. Pathways in which downregulated genes are enriched are Coronavirus 

disease-COVID-19, Fc epsilon RI signaling pathway, neurotrophin signaling pathway, 
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Signaling by Ligand-Responsive EGFR Variants in Cancer, Kit receptor signaling pathway, 

COVID-19, thrombosis and anticoagulation. Upregulated genes was enriched in the Estrogen 

signaling pathway, Cell-Cell communication, Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) 

signaling pathways. 

Keywords: Placental Pool, RNA Sequencing, Next Generation Sequencing, Pathway 

Analysis 

 

GİRİŞ 

Preeklampsinin klasik tanımı biyoinformatik çalışmaların gelişmesiyle değişmiş, yeni 

moleküler biyobelirteçlerin keşfi ile sürekli güncellenen bir tanıma sahip olmaya başlamıştır 

(Armaly et al., 2018).  

Gebelik sırasında preeklampsili hastalarda şiddetli baş ağrıları, duygudurum dalgalanmaları, 

nörolojik komplikasyonlar, anormal trombosit sayısı değerleri, karaciğer fonksiyon 

anormallikleri, fetüsün sınırlı büyümesi ve böbrek yetmezliği gibi semptomlar olması beklenir 

(Armaly et al., 2018). Preeklampsinin kesin bir tedavisi yoktur ve tek kesin yol plasentayı 

anneden çıkarmaktır. Hastalığın gelişimini yavaşlatmak ve gebelik süresini uzatmak için 

labetalol ve magnezyum sülfat kombinasyonu kullanılır (Xu et al., 2018).  

Preeklampsi, gen ekspresyon varyasyonları ve epigenetik mekanizmalar nedeniyle heterojen 

bir yapıya ve farklı alt kümelere sahiptir (Leavey et al., 2018). Normal bir gebelikte moleküler 

mekanizma, anne-fetüs etkileşimini değiştirerek bebeğin gelişimini sağlamayı amaçlar. 

Normal bir hamilelik sırasında çeşitli moleküler mekanizmalarda değişiklikler ve %25 

oranında plasental gen ekspresyonu değişiklikleri meydana gelir. Hastalık sırasında bu oran 

anormallikler gösterir. Gen ekspresyon seviyesi, hamilelik dönemine göre, hamileliğin 

başından ortasına ve ortasından sonuna kadar değişebilir. Bu moleküler mekanizmada yer 

alan elementlerden bazıları, hastalık mekanizmasını aydınlatan FLT, Leptin, LEP ve PIGF 

gibi çeşitli biyobelirteçleri içerir (Uusküla et al., 2012). Tipik olarak preeklampsi hastaları 

erken doğum yapar, bu nedenle gebelik süreleri beklenenden farklıdır. Ayrıca gen ekspresyon 

profilleri, farklı DNA metilasyon seviyeleri nedeniyle gebelik süresine bağlı olarak 

değişmektedir (Lian et al., 2013).  

Preeklampside en önemli odak, genetik ve immünolojik faktörlerle birlikte ortaya çıkan 

anormal yerleşimdir. Normal gebelikte belirli bir oranda endotel hasarı oluşur ve vasküler 

direnç azalır. Preeklampside yerleşme ile bu süreç anormal ilerler ve farklı yollar devreye 

girer. Azalan vasküler direnç ve artan vasküler geçirgenlik ile aktif nitrik asit yolu, serbest 

radikallerin ve oksitlenmiş lipidlerin maternal dolaşıma daha etkin bir şekilde katılmasına 

neden olarak oksidatif stres ve vazokonstriksiyon gibi ölümcül komplikasyonlara yol açar 

(Uzan et al., 2011).  

Çalışmalar, RNA'dan daha kararlı bir yapıya sahip olan cirRNA'ların hastalık patojenitesinde 

önemli bir rol oynadığını ve miRNA'larla etkileşime girdiğini belirlemiştir (M. Jiang et al., 

2018). Hücre farklılaşması, bağışıklık tepkisi, hücre metabolizması ve tümör oluşumu için 

çok önemli olan bazı IncRNA'lar, trofoblastın farklılaşmasını ve göçünü etkiler. 

Preeklampside bazı LncRNA'lar kesin olarak bilinmemekle birlikte, farklı şekilde eksprese 

edildikleri ve hücresel mekanizma bozukluğunda etkili oldukları ve preeklampsi için 

biyobelirteç olarak önerildiği bulunmuştur (Luo & Li, 2018; Xu et al., 2018).  

Östrojen hormonu gebeliğin devamı, damar oluşumu ve bebek gelişimi için hayati bir 

adaptasyon sağlar. Hamilelik sırasında, dolaşımdaki östrojen seviyesi önemli ölçüde yükselir. 

Östrojen hormonu, maternal-fetal arayüzdeki değişiklikler, maternal kalp hızının 
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düzenlenmesi ve uterusa kan akışının düzenlenmesi gibi çeşitli kardiyovasküler olaylar için 

gerekli bir ortamdır. Hamilelik sırasında hafif oksidatif stres östrojen sinyal yollarını bozar; 

dolayısıyla uteroplasental sinyal yolları bozulur (Hu et al., 2019). Farelerde yapılan bir 

çalışma, fetal beyin ile anne beyni arasında plasental nörotrofinlerle bir ilişki olduğunu 

gösterdi. Anne beyni, rahim ve plasenta hamilelik sırasında etkileşime girer ve doğum sonrası 

hamileliği ve emzirmeyi desteklemek için maternal adaptasyonlara yardımcı olur. Östrojen 

gibi gebelik hormonları, beyin hipotalamik-hipofiz-gonadal ekseni ile üretimi güçlendirir 

(Behura et al., 2019). 

Hesaplamalı bilimlerin ve yazılım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte multidisipliner alanlar 

genom, epigenom ve transkriptome çalışmalarına odaklanmıştır. Özellikle insan genom 

projesi tamamlandıktan sonra, karmaşık hastalıkları karakterize etmek için yeni nesil 

teknolojilerin uygulanması daha da kritik hale geldi. Transkriptom verilerinin nitelik ve 

nicelik süreçlerinin belirlenmesi, genlerin hastalık mekanizmaları üzerindeki düzeylerinin ve 

etkilerinin belirlenmesinde esastır. Kodlayan ve kodlamayan RNA'lar, bir hücre veya hücre 

popülasyonundaki tüm RNA transkriptlerine atıfta bulunarak, transkriptom kavramına dahil 

edilir. Dokulardan ve hücre gruplarından elde edilen tam transkriptom analizi, genlerin 

işlevlerini anlamaya, mutasyonları tespit etmeye, konakçı-patojen ilişkisindeki hedefleri 

belirlemeye, hastalıklı dokuların farklı gen ekspresyonunu ortaya çıkarmaya ve 

biyobelirteçleri tanımlamaya yardımcı olur (Z. Jiang et al., 2015; I. S. Yang & Kim, 2015). 

RNAseq, aşağıdaki nesil dizileme yöntemini kullanarak RNA ve transkriptom miktarı 

hakkında çok yönlü araştırma sağlar. Silmeler, RNAseq, rRNA, miRNA, circRNA, tRNA, 

uzun kodlayıcı olmayan RNA, miRNA, siRNA ve diğer RNA sınıfları (örn., snRNA ve 

piRNA) ile birçok değişiklik gen düzeyinde incelenebilir. Yeni nesil dizileme yöntemi (NGS), 

diğer dizileme yöntemlerinden daha hızlı olan, ek deney gerektirmeyen ve minimum arka plan 

gürültüsü ile aynı anda milyonlarca verinin analizini sağlayan bir yöntemdir. RNAseq 

verilerini aramak ve karşılaştırmalar yapmak için birçok yazılım ve araç gereklidir (Han et al., 

2015). 

Dizileme sonrası elde edilen örneklerin kontrolüne karşı meydana gelen gen değişikliklerinin 

belirlenmesi ve bu genlerin zenginleştiği yerlerin belirlenmesi için yolak analizi 

kullanılmaktadır. Biyolojik moleküllerin yolaklardaki varlığını anlamak ve bu moleküllerin 

birbirleriyle olan ilişkilerini keşfetmek, hastalıkların moleküler kimliğindeki ilerlemeleri ve 

bunlardaki bozuklukları anlamak için esastır. Günümüzde bu analizleri doğrulamak için çeşitli 

dizileme teknolojileri ve veri filtreleme ve bu kapsamda gerçekleştirilen yol analizleri 

mevcuttur. Yol analizi için birçok veri tabanı, daha önceki deneyler sonucunda elde edilen 

sonuçlar kapsamında referans yapıdaki verileri mevcut potansiyel altyapıları ile eşleştirerek 

en doğru sonuca ulaşmayı hedeflemektedir. Kullanılan araçlar sıklıkla EcoCyc, KEGG, 

RegulonDB, MetaCyc, STRINGDB, PANTHER, Gene Ontology, REACTOME, MSigDb, 

Ingenuity Knowledge, NCI PID, WikiPathways, Small Molecule Pathway DB, 

ConsensusPathDB, Pathway Commons şeklindedir (García-Campos et al., 2015). 

Hücrede moleküller bir arada etkileşim kurarak çeşitli yolaklarda ve mekanizmalarda birlikte 

görev alabilirler. Bu birlikteliğin sağanması ile, karşılıklı düzenleme yoluyla, birbirlerinin 

üretimini veya ömrünü etkileyebilirler. Genom verisinde, protein ağları ve protein ağlarının 

etkileşimleri, ortak mekanizmaların saptanabilmesi açısından önemli tahminler sunar 

(Szklarczyk et al., 2017). Araştırmalar, protein yapı ve fonksiyonlarını yıllar boyunca bireysel 

olarak ele almış olsa da, protein protein etkileşimleri ile ilişkili yapılan biyoinformatik 

çalışmalar, etkileşimlere sahip proteinlerin yakın lokasyonlarda ve biyolojik yolaklarda etkili 

olabileceğini ihtimalini yükseltmiştir(Shin et al., 2009). Tümevarım sürecinde, eldeki 

verilerden yola çıkılarak, tahmini protein yapılarındaki kaynak ve hedef yapılar, düğüm 

yapılar, arasındaki fiziksel veya kimyasal bağlantılara odaklanan bir çekirdek model 
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oluşturmak hedeflenir. Bu modele ek olarak, deneylerden elde edilememiş ancak protein ağ 

tahminlerinin yapısında bulunabilecek yeni genler k değeri atanarak etkileşim zenginleşebilir 

(Liu et al., 2015).  

Bu çalışmada, dizilemesi gerçekleşen, preeklampsi ve sağlıklı durumda ifadesi belirlenen 

genlerin, protein protein etkileşimleri belirlenerek, etkileşimli genlerin bir arada aynı 

yolaklarda ortaya çıkabilmesi, böylece istatistiki olarak daha anlamlı sonuçlar elde edilmek 

amaçlanmıştır. Etkileşimli olan diferansiyel eksprese edilen genlerin yukarı ve aşağı 

düzenlenmeleri ayrı ayrı incelenerek, aynı yolakta düzenlemesi birlikte gerçekleşen genlerin 

ortaya çıkabilmesi sağlanmıştır.  

 

YÖNTEM 

RNA izolasyonu, RNASeq ve Diferansiyel Exprese Olan Genlerin Belirlenmesi 

Çalışma kapsamında sağlıklı ve preeklampsiye sahip hamilelerin plasental doku, kordon, 

plasenta yatağı ve plasentasından izole edilen hücrelerden RNA ekstraksiyonu gerçekleşti. 

Kontrol ve hasta grubu için iki ayrı plasental RNA havuzu oluşturuldu. Elde edilen RNA’lar 

yeni nesil dizileme yöntemi ile dizilendi. Okunan RNAseq verilerinin Tudexo protokolü ile 

analizleri gerçekleştirilerek, preeklampsi ve kontrol dokularda farklı eksprese edilen genler 

belirlendi. 

Anlamlı olarak diferansiyel exprese edilen genlerin RStudio aracılığı ile Belirlenmesi  

Preeklampside diferansiyel eksprese edilen genler üzerinden p<0.05 düzeyinde anlamlı olarak 

diferansiyel eksprese genler elde edildi. Bu süreç için öncelikle RStudio 

(https://www.rstudio.com/) kullanılarak, çalışılacak kütüphaneler belirlendi. Saptanan 

diferansiyel eksprese edilen genler çalışma ortamına aktarıldı. Gene_Results dosyası, farklı 

ifade edilen tüm genleri içerir. Toplam gen sayısı 70.551 tanedir. Analiz için önemli 5 kolon 

seçildi ve düzenlendi. Bunlar sırasıyla, gen adını, kontrol eksresyon seviyesini, preeklampsi 

gen ekspresyon seviyesini, Log2FC ve p değerini içerir. İlgili kod satırları aşağıdaki gibidir; 

library(stringr) 

library(stringi) 

Genes_Results <- read.table("Data/gene_exp.diff", header=TRUE, sep = "\t") 

Genes_Results <- Genes_Results[ , c("gene", "value_1", "value_2", "log2.fold_change.", 

"p_value")] 

colnames(Genes_Results) <- c("Gene_Name", "C_Exp", "P_Exp", "Log2FC", "pValue") 

 

Gene_Results dosyası p<0.05 seviyesinde analiz edildikten ve anlamlı olarak değişen genler 

belirlendikten sonra, Genes_Results_Sig değişkenine atandı. Genes_Results_Sig değişkeni 

bize p<0.05 seviyesinde anlamlı eksprese edilen tüm genleri gösterir. Toplam anlamlı olarak 

eksprese olan gen sayısı 502 tanedir. Protein-protein etkileşimlerine sahip olan yukarı ve aşağı 

düzenlenen genler daha sonra KeyPathMiner (https://keypathwayminer.compbio.sdu.dk ) 

şablonunda eşleşme göstermek üzere belirlendi. Kod satırları aşağıdaki gibidir; 

 

Genes_Results_Sig <- Genes_Results[Genes_Results$pValue <= 0.05, ] 

write.table(sort(unique(Genes_Results_Sig[(Genes_Results_Sig$C_Exp > 

Genes_Results_Sig$P_Exp) , "Gene_Name"])), file="Output/Genes_Results_Sig_Down.txt", 
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sep="\t", col.names=FALSE, row.names = FALSE, qmethod="double", dec = ".", quote = 

FALSE) 

write.table(sort(unique(Genes_Results_Sig[(Genes_Results_Sig$C_Exp < 

Genes_Results_Sig$P_Exp) , "Gene_Name"])), file="Output/Genes_Results_Sig_Up.txt", 

sep="\t", col.names=FALSE, row.names = FALSE, qmethod="double", dec = ".", quote = 

FALSE) 

KeyPathMiner Şablonu ile İlişkili Genlerin Belirlenmesi 

Genlerin ikili ilişkilerini anlamak için mevcut protein-protein ilişkilerini görmeyi sağlayan 

Key Path Miner (KPM) algoritması kullanıldı. KPM şablonundaki etkileşim sayısı toplamda 

561.365 tane idi. Şablondan kaynak, etkileşim tipi ve hedef sütunları seçildi. Kod satırları 

aşağıdaki gibidir; 

 

KPM_PPINetwork <- 

read.table("Data/9606@2019_09_16__13_43@PPI_List_Edit04_GeneSymbol_Sorting_Uniq

ue.txt", header=TRUE, sep = "\t") 

KPM_PPINetwork <- KPM_PPINetwork[ , c( "Source_GS", "Interaction_Type", 

"Target_GS")] 

 

Downregüle olan anlamlı eksprese edilen genler, KPM algoritmasında çalıştırmak amacıyla 

çalışmaya alındı. KPM aracılı protein protein etkileşimine sahip downregüle genler elde 

edildi. 

Çalışma sonucunda elde edilen diferansiyel eksprese edilen genler referans şablon veri ile 

meydana gelen eşleşmeler, KPM_PPINetwork değişkenine atanmıştı. Bu değişken KPM 

şablonuna göre etkileşim gösteren tüm genlerin ilişkisini simgeler. K değeri en fazla 5 gen 

ekleyecek şekilde düzenlenip, algoritma komutu çalıştırıldı. Verilerin olası tekrarları 

yokedildi. Aşağı düzenlenen genlerin birinci kolonları k1 ve k2 değişkenine atandı, sadece 

etkileşim gösterenler çaprazlanarak k değerine atandı. KPM_Nodes_Down değişkeni, aşağı 

düzenlenen genlerin listesini vermekte, KPM_PPINetwork değişkeni ise aşağı düzenlenen 

genlerin etkileşimlerini sunmaktadır. Kod satırları aşağıdaki gibidir; 

 

KPM_Nodes_Down <- 

data.frame(unique(sort(Genes_Results_Sig[(Genes_Results_Sig$C_Exp > 

Genes_Results_Sig$P_Exp) , "Gene_Name"])), 1) 

write.table(KPM_Nodes_Down, file="Temp/KPM_Nodes.txt", sep="\t", col.names=TRUE, 

row.names = FALSE, qmethod="double", dec = ".", quote = FALSE) 

write.table(KPM_PPINetwork, file="Temp/KPM_PPINetwork.txt", sep="\t", 

col.names=TRUE, row.names = FALSE, qmethod="double", dec = ".", quote = FALSE) 

CMD <- "java -jar -Xmx3G KPM-4.0.jar -strategy=INES -algo=ACO -K=5 -L1=0 -

graphFile=Temp/KPM_PPINetwork.txt -matrix1=Temp/KPM_Nodes.txt" 

system(CMD, intern = TRUE, wait = TRUE) 

File_List <- dir("results")[agrep("NODES", dir("results") )] 

Result_Nodes <- read.table(paste0("results/", File_List[1]), header=FALSE, sep = "\t") 
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for (i in 2:length(File_List)) { 

Result_Nodes<-rbind.data.frame(Result_Nodes, read.table(paste0("results/", File_List[i]), 

header=FALSE, sep = "\t"))} 

Result_Nodes_Down <- unique.data.frame(Result_Nodes) 

k <- which(is.element(Genes_Results$Gene_Name, Result_Nodes_Down$V1)) 

write.table(Genes_Results[k, ], file="Output/KPM_Nodes_Down.txt", sep="\t", 

col.names=TRUE, row.names = FALSE, qmethod="double", dec = ".", quote = FALSE) 

k_1 <- is.element(KPM_PPINetwork$Source_GS, Result_Nodes_Down$V1) 

k_2 <- is.element(KPM_PPINetwork$Target_GS, Result_Nodes_Down$V1) 

k <- which(k_1 & k_2) 

write.table(KPM_PPINetwork[k, ], file="Output/KPM_Edges_Down.txt", sep="\t", 

col.names=TRUE, row.names = FALSE, qmethod="double", dec = ".", quote = FALSE) 

 

Anlamlı olarak yukarı düzenlenen diferansiyel ifade edilen genler için, yukarıdaki sürecin 

aynısı uygulandı. KPM_Nodes_Up, anlamlı olarak eksprese edilen yukarı düzenlenen 

genlerin listesini verir. KPM_PPINetwork ise, bu genlerin olası etkileşimlerini 

göstermektedir. Kod satırları aşağıdaki gibidir; 

 

KPM_Nodes_Up <- data.frame(unique(sort(Genes_Results_Sig[(Genes_Results_Sig$C_Exp 

< Genes_Results_Sig$P_Exp) , "Gene_Name"])), 1) 

write.table(KPM_Nodes_Up, file="Temp/KPM_Nodes.txt", sep="\t", col.names=TRUE, 

row.names = FALSE, qmethod="double", dec = ".", quote = FALSE) 

write.table(KPM_PPINetwork, file="Temp/KPM_PPINetwork.txt", sep="\t", 

col.names=TRUE, row.names = FALSE, qmethod="double", dec = ".", quote = FALSE) 

CMD <- "java -jar -Xmx3G KPM-4.0.jar -strategy=INES -algo=ACO -K=5 -L1=0 -

graphFile=Temp/KPM_PPINetwork.txt -matrix1=Temp/KPM_Nodes.txt" 

system(CMD, intern = TRUE, wait = TRUE) 

File_List <- dir("results")[agrep("NODES", dir("results") )] 

Result_Nodes <- read.table(paste0("results/", File_List[1]), header=FALSE, sep = "\t") 

for (i in 2:length(File_List)) { 

Result_Nodes <- rbind.data.frame(Result_Nodes, read.table(paste0("results/", File_List[i]), 

header=FALSE, sep = "\t"))} 

Result_Nodes_Up <- unique.data.frame(Result_Nodes) 

k <- which(is.element(Genes_Results$Gene_Name, Result_Nodes_Up$V1)) 

write.table(Genes_Results[k, ], file="Output/KPM_Nodes_Up.txt", sep="\t", 

col.names=TRUE, row.names = FALSE, qmethod="double", dec = ".", quote = FALSE) 

k_1 <- is.element(KPM_PPINetwork$Source_GS, Result_Nodes_Up$V1) 

k_2 <- is.element(KPM_PPINetwork$Target_GS, Result_Nodes_Up$V1) 

k <- which(k_1 & k_2) 
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write.table(KPM_PPINetwork[k, ], file="Output/KPM_Edges_Up.txt", sep="\t", 

col.names=TRUE, row.names = FALSE, qmethod="double", dec = ".", quote = FALSE) 

 

Anlamlı Olarak Eksprese Edilen Genlerin Yolak Analizi g:Profiler 

Key Path Miner şablonuna göre aşağı ve yukarı düzenlenen genler g:Profiler 

(https://biit.cs.ut.ee/gprofiler) veritabanındaki g: GOST sorgu kutucuğundan, ardından GO 

terimleri ve biyolojik yolaklar tahmin edildi. Bu süreçte, Homo Sapiens organizmasında, 

g:SCS threshold 0.05 eşik değerinde, entrez erişim numaraları ile sorgulama gerçekleşmiştir. 

Sürece, Gene Ontology (GO), KEGG, Reactome, WikiPathways, TRANSFACT, 

miRTarBase, Human Protein Atlas, CORUM, Human Phenotype Ontology (HP) yolak ve 

yapı analizleri dahil edilmiştir.   

Anlamlı Olarak Eksprese Edilen Genlerin Etkileşimlerinin Görselleştirilmesi  

Önemli genlerin görselleştirilmesi ve bunların KPM düğümleri ile etkileşimleri, 

CYTOSCAPE 3.8.2 yazılımı (https://cytoscape.org/) kullanılarak görselleştirildi. Hem aşağı 

düzenlenen genler hem de yukarı düzenlenen genler ayrı ayrı değerlendirilerek, genlerin 

etkileşimleri belirlenmiştir. Ağ analizi yapılarak, genlerin tahmini etkileşim dereceleri çok 

ilişkili olandan az ilişki olana doğru sıralanmış ve etkileşim dereceleri belirlenmiştir. 

 

BULGULAR 

Anlamlı olarak diferansiyel olarak eksprese edilen genler, RStudio aracılığıyla 0.05'te bir 

anlamlılık seviyesinde diferansiyel eksprese edilen genlerin listesinden elde edildi. Veriler 

KPM ile işlendikten sonra birbiriyle ilişkisi olan genler upregülasyon ve downregülasyona 

göre incelenmiştir. İlişkili genlerin hangi yolaklarda zenginleştiği gözlemlendi. Diferansiyel 

ifade edilen toplam gen sayısı 70.551’dir. 0.05 seviyesinde anlamlı olarak farklı ifade edilen 

gen sayısı 502 tanedir. KeyPathMiner arkaplanını referans alarak aşağı düzenlenen gen sayısı 

130 tane, yukarı düzenlenen gen sayısı ise 256 tanedir. 

g:Profiler aracılı GO Term ve Yolak Analiz Sonuçları 

KPM aracılı aşağı düzenlenen genlerin, GO terimleri ve yolak analizi sonuçları aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir. Sonuçlar, terim boyutu 4-500 arasında olmak üzere elde edilmiştir. 

Sonuçlar log(Padj) olarak verilmiştir. Şekil 1 ve Şekil 2 de, aşağı ve yukarı düzenlenen 

genlerin GO terimleri, zenginleştiği yolaklar ve yapılar verilmiştir. Kırmızı bölgeler, GO 

moleküler fonksiyon, turuncu bölge GO biyolojik proses, yeşil bölge hücresel bileşenleri 

göstermektedir. Pembe bölge KEGG yolağındaki, lacivert bölge Reactome veritabındaki, 

mavi bölge WikiPathway’deki yolak zenginleşmelerini göstermektedir.  
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Şekil 1. Aşağı düzenlenen diferansiyel eksprese olan genlerin zenginleştiği GO terimleri ve 

biyolojik yolaklar ve yapılar gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2. Yukarı düzenlenen diferansiyel eksprese olan genlerin zenginleştiği GO terimleri ve 

biyolojik yolaklar ve yapılar 

 

 

Aşağı düzenlenen diferansiyel eksprese edilen genlerin zenginleştiği yolaklar Tablo 1’de 

ayrıntılı olarak gösterilmiştir. En çok zenginleşmeler KEGG’de Coronovirüs hastalığı 

COVID-19 (KEGG:05171), Fc epsilon RI signalleme yolağı (KEGG:04664), Nörotrofin 

sinyalleme yolağı (KEGG:04722), Reactome’da Kanserde Liganda Duyarlı EGFR Varyantları 

Tarafından Sinyalleme (REAC:R-HSA-5637815), Liganda Duyarlı EGFR Kanser Varyantları 

Tarafından Yapısal Sinyalleme (REAC:R-HSA-1236382), Kanserde EGFR ile Sinyalleme 

(REAC:R-HSA-1643713), CBL tarafından sinyallemenin düzenlenmesi (REAC:R-HSA-

912631), WikiPathway’de ise Beyin Türevli Nörotrofik Faktör (BDNF) sinyal yolu 

(WP:WP2380),  Kit reseptör sinyalleme yolağı (WP:WP304), COVID-19, tromboz ve 

antikoagülasyon (WP:WP4927), VEGFA-VEGFR2 sinyalleme yolağında (WP:WP3888) 

gerçekleşmiştir. Yukarı düzenlenen diferansiyel eksprese edilen genlerin zenginleştiği 

yolaklar Tablo 2’de verilmiştir. En çok zenginleşmeler, KEGG’de estrojen sinyalleme yolağı 

(KEGG:04915), Reactome’da hücre-hücre etkileşimleri (REAC:R-HSA-1500931), Kornifiye 

zarfın oluşumu (REAC:R-HSA-6809371), Beyin Türevli Nörotrofik Faktör (BDNF) sinyal 

yolu (WP:WP2380), Gastrin Signaling Pathway (WP:WP304)’de gerçekleşmiştir. 
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Tablo 1. Aşağı düzenlenen diferansiyel eksprese dilen genlerin zenginleştiği biyolojik yolak 

ve yapılar 

KEGG Coronavirus disease - COVID-19 KEGG:05171 

KEGG Fc epsilon RI signaling pathway KEGG:04664 

KEGG Neurotrophin signaling pathway KEGG:04722 

KEGG Platelet activation KEGG:04611 

KEGG ErbB signaling pathway KEGG:04012 

KEGG PI3K-Akt signaling pathway KEGG:04151 

KEGG Phospholipase D signaling pathway KEGG:04072 

KEGG Choline metabolism in cancer KEGG:05231 

KEGG Shigellosis KEGG:05131 

REAC Signaling by Ligand-Responsive EGFR Variants in Cancer REAC:R-HSA-

5637815 

REAC Constitutive Signaling by Ligand-Responsive EGFR Cancer 

Variants 

REAC:R-HSA-

1236382 

REAC Signaling by EGFR in Cancer REAC:R-HSA-

1643713 

REAC Regulation of signaling by CBL REAC:R-HSA-

912631 

REAC Platelet activation, signaling and aggregation REAC:R-HSA-

76002 

REAC Signaling by EGFR REAC:R-HSA-

177929 

REAC Integrin signaling REAC:R-HSA-

354192 

REAC Signaling by Non-Receptor Tyrosine Kinases REAC:R-HSA-

9006927 

REAC Signaling by PTK6 REAC:R-HSA-

8848021 

REAC Constitutive Signaling by EGFRvIII REAC:R-HSA-

5637810 

REAC Signaling by EGFRvIII in Cancer REAC:R-HSA-

5637812 

REAC NF-kB is activated and signals survival REAC:R-HSA-

209560 

REAC p75NTR recruits signalling complexes REAC:R-HSA-

209543 

REAC Signaling by FGFR3 REAC:R-HSA-

5654741 

REAC p130Cas linkage to MAPK signaling for integrins REAC:R-HSA-

372708 

REAC Signaling by FGFR4 REAC:R-HSA-

5654743 

REAC p75NTR signals via NF-kB REAC:R-HSA-

193639 

REAC NRIF signals cell death from the nucleus REAC:R-HSA-
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205043 

REAC Platelet Aggregation (Plug Formation) REAC:R-HSA-

76009 

REAC Signaling by FGFR1 REAC:R-HSA-

5654736 

REAC Signaling by ERBB2 REAC:R-HSA-

1227986 

REAC Diseases of signal transduction by growth factor receptors and 

second messengers 

REAC:R-HSA-

5663202 

REAC Interleukin-3, Interleukin-5 and GM-CSF signaling REAC:R-HSA-

512988 

REAC FLT3 signaling by CBL mutants REAC:R-HSA-

9706377 

REAC Downstream signal transduction REAC:R-HSA-

186763 

REAC FLT3 signaling in disease REAC:R-HSA-

9682385 

REAC PTK6 Regulates RTKs and Their Effectors AKT1 and DOK1 REAC:R-HSA-

8849469 

REAC HDL remodeling REAC:R-HSA-

8964058 

REAC EGFR downregulation REAC:R-HSA-

182971 

REAC Signaling by FGFR2 REAC:R-HSA-

5654738 

REAC Pexophagy REAC:R-HSA-

9664873 

REAC Signaling by Interleukins REAC:R-HSA-

449147 

REAC FLT3 Signaling REAC:R-HSA-

9607240 

REAC Signaling by NTRK3 (TRKC) REAC:R-HSA-

9034015 

REAC Signaling by Receptor Tyrosine Kinases REAC:R-HSA-

9006934 

REAC Signaling by FGFR REAC:R-HSA-

190236 

REAC Spry regulation of FGF signaling REAC:R-HSA-

1295596 

REAC GRB2:SOS provides linkage to MAPK signaling for Integrins  REAC:R-HSA-

354194 

REAC InlB-mediated entry of Listeria monocytogenes into host cell REAC:R-HSA-

8875360 

REAC Signaling by ERBB2 ECD mutants REAC:R-HSA-

9665348 

REAC Signaling by MET REAC:R-HSA-

PROCEEDINGS BOOK 293 www.izdas.org



6806834 

REAC Platelet degranulation  REAC:R-HSA-

114608 

REAC Negative regulation of FLT3 REAC:R-HSA-

9706369 

REAC Response to elevated platelet cytosolic Ca2+ REAC:R-HSA-

76005 

REAC Signaling by NOTCH3 REAC:R-HSA-

9012852 

REAC Regulation of TLR by endogenous ligand REAC:R-HSA-

5686938 

REAC Listeria monocytogenes entry into host cells REAC:R-HSA-

8876384 

WP Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) signaling pathway WP:WP2380 

WP Kit receptor signaling pathway WP:WP304 

WP COVID-19, thrombosis and anticoagulation WP:WP4927 

WP VEGFA-VEGFR2 Signaling Pathway WP:WP3888 

WP ErbB Signaling Pathway WP:WP673 

WP Interferon type I signaling pathways WP:WP585 

WP RANKL/RANK (Receptor activator of NFKB (ligand)) Signaling 

Pathway 

WP:WP2018 

WP EGF/EGFR Signaling Pathway WP:WP437 

WP Folate Metabolism WP:WP176 

WP IL-2 Signaling Pathway WP:WP49 

WP Signaling Pathways in Glioblastoma WP:WP2261 

WP Selenium Micronutrient Network WP:WP15 

WP T-Cell antigen Receptor (TCR)  Signaling Pathway WP:WP69 

WP B Cell Receptor Signaling Pathway WP:WP23 

WP Blood Clotting Cascade WP:WP272 

CORUM LAT-PLC-gamma-1-p85-GRB2-CBL-VAV-SLP-76 signaling 

complex, C305 activated 

CORUM:2529 

CORUM CIN85 complex (CIN85, CRK, BCAR1, CBL, PIK3R1, GRB2, 

SOS1) 

CORUM:2480 

HP Menometrorrhagia HP:0400008 

HP Abnormal delivery HP:0001787 
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Tablo 2. Yukarı Düzenlenen Diferansiyel Eksprese Edilen Genlerin Zenginleştiği Yolak ve 

Yapılar 

KEGG Estrogen signaling pathway KEGG:04915 

REAC Cell-Cell communication REAC:R-HSA-

1500931 

REAC Formation of the cornified envelope REAC:R-HSA-

6809371 

REAC Developmental Biology REAC:R-HSA-

1266738 

REAC Signaling by NTRKs REAC:R-HSA-

166520 

REAC Nephrin family interactions REAC:R-HSA-

373753 

REAC PI3K/AKT activation REAC:R-HSA-

198203 

REAC Signaling by NTRK1 (TRKA) REAC:R-HSA-

187037 

REAC Type I hemidesmosome assembly REAC:R-HSA-

446107 

WP Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) signaling 

pathway 

WP:WP2380 

WP Gastrin Signaling Pathway WP:WP4659 

WP Cancer immunotherapy by CTLA4 blockade WP:WP4582 

WP Nuclear Receptors Meta-Pathway WP:WP2882 

HP Palmoplantar blistering HP:0007446 

HP Palmar hyperkeratosis HP:0010765 

HP Palmoplantar keratoderma HP:0000982 

HP Hyperhidrosis HP:0000975 

HP Plantar hyperkeratosis HP:0007556 

HP Hyperkeratosis HP:0000962 
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Grafik 1. Aşağı Düzenlenen Diferansiyel Eksprese Edilen Genlerin GO terimleri 

 

 

Buna göre, aşağı düzenlenen genler için hücresel bileşen olarak distal akson (GO:0150034), 

biyoloji prosesde signal salınımı (GO:0023061), trans-sinaptik sinyal düzenlenmesi 

(GO:0099177), kimyasal sinaptik iletimin modülasyonu (GO:00508804), moleküler 

fonksiyonda ubikuitin benzeri protein ligaz bağlanması (GO:0044389), ubikuitin protein ligaz 

bağlanması (GO:0031625) terimlerinde genler en çok etkileşim göstermiştir.  
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Grafik 2. Yukarı Düzenlenen Diferansiyel Eksprese Edilen Genlerin GO Terimleri 

 

 

Yukarı düzenlenen genlerin GO terimleri ve pathway sonuçları aşağıdaki gibidir. Terim 

boyutu 4-1000 olarak seçilmiştir. Hücresel bileşen olarak plazma zarının iç bileşeni 

(GO:00331226), plazma zarının tamamlayıcı bileşeni (GO:0005887), biyolojik prosesde 

hücre popülasyonu proliferasyonunun düzenlenmesi (GO:0042127), oksijen içeren bileşiğe 

cevap (GO:1901700), çok hücreli organizma sürecinin pozitif düzenlenmesi (GO:0051240), 

moleküler fonksiyonda hücre iskeleti protein bağlanması (GO:0008092) terimlerinde en çok 

etkileşim göstermiştir. 
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CYTOSCAPE 3.8.2 Aracılı Görselleştirme ve Ağ Analizi Sonuçları 

Şekil 3. Biyolojik Ağa Sahip Aşağı Düzenlenen Diferansiyel İfade Edilen Genlerin 

Görselleştirilmesi 

 

 

Grafik 3. Aşağı Düzenlenen Diferansiyel Ekspese Olan Genlerin İlişki Dereceleri 
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Şekil 3’te aşağı düzenlenen diferansiyel eksprese edilen genlerin bağlantıya sahip olanları 

saptanmış ve görselleştirilmişitir. Buna göre CYTOSCAPE’de, birbirleriyle etkileşimli ağ 

oluşturan 83 tane gen belirlenmiştir. Grafik 3’te etkileşim derecesi en az 5 olan genler 

gösterilmektedir. APP geni en çok etkileşime giren gendir. İlişkili derecesine göre genler 

sırayla APP, EGFR, LRRK2, RPS27A, PIK3R1, SHC1, PKN1, YWHAG, HSP90AB1, 

PLCG1, UBA52, PDPK1, MAPT, CBL, CRK, IGHG1, MYO1E, DISC1, ACTA1, PIK3R2, 

SQSTM1, KAT5, RNF2, FGA, ALB, CCDC102B, KL, NGFR, APOA1, IMMT, GNB1, 

TPM3, COPB1, LZTS2, TFIP11, WDR5, PICK1, NTRK3, FCER1G, STAT1, UBXN1, 

SNAPIN, SYT17, CLASP1, AK8, ARPC3, FGB, CUBN, HAX1, ZNF622, LINGO1, 

CHRM2, APLN, SULT1A1, STAT4, DVL1P1, FGG, LYL1, LARP4, STMN2, CETP, 

KCNK3, SYBU, LCA5L, COX4I2, RGS6, VANGL2, FAM107A, FCN3, PLA2G4D, 

RIMS3, RFLNB, TBX5, IL1RL1, AFAP1L2, CHD7, ADAMTS6, ABCB4, CRHBP, EPYC, 

OR51J1, MXRA5 ve AGPAT5 şeklindedir. 

 

Şekil 4. Biyolojik Ağa Sahip Yukarı Düzenlenen Diferansiyel İfade Edilen Genlerin 

Görselleştirilmesi 
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Grafik 4. Yukarı Düzenlenen Diferansiyel Ekspese Olan Genlerin İlişki Dereceleri 

 

 

Şekil 4’te yukarı düzenlenen diferansiyel eksprese edilen genlerden ilişkiye sahip olanlar 

belirlenmiştir. CYTOSCAPE’de birbiriyle etkileşim ağına sahip yukarı düzenlenen 

diferansiyel eksprese edilen gen sayısı 152 tanedir. Bu genler etkileşim derecesine göre 

sırayla APP,ELAVL1, NTRK1, SHC1, ESR1, PIK3R1, FYN, XPO1, YWHAH, CALM1, 

IQGAP1, HSP90AB1, CUL1, FZR1, SQSTM1, PTPN11, XP_011521790, LNX1, TCF7L2, 

WWOX, CLU, PRNP, CKAP5, PLEKHA7, NDRG1, LIMA1, SMAD2, DISC1, TGOLN2, 

POLR1A, EGR1, CYSRT1, TMEM17, TPM1, HSF2BP, TPM2, PIK3R3, ATXN1, FOS, 

KCNAB2, KRT14, NTRK2, TNNT1, TBL1X, ZNF417, HPCAL1, KRT17, KRT5, GDF5, 

EGLN3, EPHB3, PTGS2, OXTR, CYP1A1, KRT19, KRT13, KRT4, FLT1, PIK3CB, LEP, 

KCNH2, SLC4A7, COL17A1, CNTN1, KRT6A, DES, NRIP1, SLC16A1, SLC4A1, LTF, 

DPYSL3, IVL, GPRC5A, PMEPA1, INHBA, FOXP2, NUAK1, SH3BP5, SCD, TMCC2, 

P2RY2, CHRDL2, ARHGEF4, WDR91, NECTIN4, KCNG2, CORO2A, FAM83A, 

PTPRZ1, PSG2, AFAP1, SEMA4C, EFNB1, ACTG2, AQP3, KCNMA1, GPX8, ALPG, 

MAG, NLRP2, HPGD, CPE, SERPINB5, DDX3Y, SASH1, ANK2, EXTL3, DIO2, EDN2, 

ASAP3, DPP6, NOG, KCNMB1, SPAG4, RHCG, FSTL3, RASSF8, DMKN, RHAG, NCS1, 

DAPP1, SIGLEC6, SLC6A8, CNN1, RRAD, SLC35F2, CLDN19, SHISA6, PCOLCE2, 

UPK1B, TGM7, PAEP, CMTM2, KDM5D, CRTAC1, PRKY, VWCE, USP9Y, TM2D2, 

ASCL2, RPS4Y1, PCP4, PLD4, DSG3, LYPD3, CRH, SERTAD4, AIF1L, GLB1L2, 

PROCR, SLCO4A1 ve SERPINB7 şeklindedir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Yukarı düzenlenen genlerin zenginleştiği yolaklardan estrojen sinyalleme yolağı ve beyin 

türevli nörotrofik faktör (BDNF) sinyal yolağındaki zenginleşmeler, aşağı düzenlenen 

genlerin nörotrofin sinyalleme yolağı ve beyin türevli nörotrofik faktör (BDNF) sinyal 

yolundaki zenginleşmeler, hastalığın nörolojik yolaklarla olan bağına dikkat çekmektedir. 

APP geninin hem yukarı düzenlemede hem de aşağı düzenlemede en çok etkileşim derecesine 
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sahip olan gen olduğu belirlenmiştir. APP geni daha önceki çalışmalarda en çok alzheimer 

hastalığı ile ilişkilendirilmiş olup amiloid plakanın yapısında yer alır (O’Brien & Wong, 

2011). Aşağı düzenlenen yolaklarda LRRK2 genindeki mutasyonlar Parkinson-8 hastalığı ile 

ilişkilendirilmiştir (Watanabe et al., 2020, p. 2). Ayrıca NTRK1 nöron alttiplerinin 

belirlenmesinde rol oynarken(Quinn et al., 2021), ELAVL1 kanser gibi yolakların yanı sıra 

testis ve beyinde de ifade edilir(Buresi et al., 2013). Önceki çalışmalara göre, preeklampsi ile 

ilgili yapılan çalışmalarda, preeklampsili hastalarda parkinson’a ait protein 7 fazla ifade 

edilmiştir(T. Yang et al., 2020). Buna ek olarak önceki çalışmalar bazı preeklampsi hastaları 

hayatlarının ileriki aşamalarında alzeimer gelişmiş (Miller et al., 2019), preekampsili havyan 

modellerinde ise hastalık depresyon, epilepsi ve çeşitli kognitif süreçlerle ilişkilendirilmiştir 

(Gumusoglu et al., 2020). RPS27A, nörodejenaratiff hastalıkları kontrol etmesinin yanı sıra 

(Khayer et al., 2020),  yumutalıklarda da ifade edilen bir gendir(RPS27A Ribosomal Protein 

S27a [Homo Sapiens (Human)] - Gene - NCBI, n.d.). Literatürde preeklampsinin estrojen ile 

ilişkisini kuvvetlendiren çeşitli çalışmalar mecvuttur. Östrojen hamilelik süresinde damar 

oluşumunun devam ettirilmesi ve bebeğin beslenmesinde oldukça önemlidir. Bu çalışmalarda 

ve çıkan sonuçlarımızda, östrojen ile nörolojik yolaklar arasındaki ilişkiler moleküler 

seviyede dikkat çekmektedir. Östrojen gibi gebelik hormonları, beyin hipotalamik-hipofiz-

gonadal ekseni ile üretimi güçlendirir (Behura et al., 2019). Preeklampsinin geçiren 

kadınlarda nörolojik komplikasyonlar ortaya çıkabilir bakış açısına, ters bir bakış açısı ile 

nörolojik komplikasyonların östrojen ile ilişkili olarak preeklampsiyi tetikleyebilme 

ihtimaline odaklanılabilir ve preeklampsi, östrogen, beyin ilişkisindeki moleküler mekanizma 

gelecek çalışmalarda yeni biyobelirteçler ve ağların keşfi ile geliştirilebilir. 
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ABSTRACT 

As a result of the COVID-19 pandemic that affected almost all of the world, much of society's 

daily activities were interrupted. To reduce the risk of the virus spreading, social gatherings and 

migration were prohibited. The pandemic also caused standard classes (face-to-face) to be 

disrupted, and schooling was temporarily halted. Due to the pandemic, potential solutions and 

alternatives are currently being researched to resolve the educational system's crisis in the face 

of the global pandemic. This study aims to see how Artificial Intelligence can help the education 

system in the face of the COVID-19 pandemic.  

Artificial Intelligence is expected to improve education, especially in these times when the 

global crisis necessitates the use of digital technology to resume classes online. This thesis 

looked at eight different types of literature to see how Artificial Intelligence fits into the 

educational system. The relationship between Artificial Intelligence and Education is the 

subject of these related studies. These related studies were subjected to meta-analysis as a 

statistical analysis to measure and summarize the ideas and observations presented in the related 

journals.  

The meta-outcome analysis is represented as a forest plot, which represents the position of 

related studies on the role of Artificial Intelligence. Following the investigation, it was 

discovered that Artificial Intelligence would play a major role in education, with emerging 

technologies being used to pursue education in the face of the COVID-19 pandemic. However, 

Artificial Intelligence will not replace humans in the administration of education; rather, it will 

be a key player in the development of education through the use of digital technologies. 

Keywords: Artificial Intelligence, Education, COVID-19 Pandemic, New Approach, Distance 

Learning, Online Classes 

 

INTRODUCTION 

The COVID-19 Pandemic affected about 170 million people worldwide as of 13 June 2021, 

with approximately 825 million students have been affected in one way or the other in response 

to the pandemic. As of 3, March 2021, according to UNICEF Schools for more than 168 million 

children globally have not been operating for almost an entire year due to the COVID-19 
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lockdown and more so about 214 million children globally have missed their in-person learning 

with more than 3.9 billion people from more than 90 countries were asked to stay at home by 

their governments. To reduce the widespread of COVID-19, most governments decided to 

temporarily close educational institutions which have impacted about 47 per cent of the world’s 

student population. More than 112 schools now are open either fully or partially. [1,2,3,4]. 

The measures taken are in line with the fact that the disease can be easily transmitted from one 

person to another and the risk of spreading the disease is much higher in populated and enclosed 

areas. I have been advised by health experts to stay at home, if the need arises for one to go out, 

social distancing should be practised, wearing of masks in public areas and the use of gloves 

and hand sanitisers. This resulted in Schools, colleges and University institution closing their 

buildings from face-to-face classes and introduced online classes, although some institutions, 

especially in the third world and less developing countries have been faced with issues 

regarding how their students will be able to cope during the COVID-19 pandemic. Some of 

these issues are lack of knowledge, training and required equipment’s to conduct online classes 

and internet connection. These protocols have moulded society into a ‘’New Normal’’ which 

has been caused a lot of changes by the pandemic. These changes introduced by the new normal 

include, wearing of face masks, the social distancing of at least 6 feet, use of hand sanitizers, 

cashless transactions and meetings, conferences are held online via video conferences.  

It is in the interest of various schools’ lectures, classes, seminars and conferences to be carried 

out online to reduce the spread. Earlier infectious disease outbreaks led to widespread closures 

of schools worldwide and varying levels of efficacy. With the aid of mathematical modelling, 

it can be realized that Closed schools can delay the transmission of an outbreak. The 

effectiveness, however, depends on the contacts students keep outside the school premises. In 

decreasing situations and deaths, especially when promptly enacted, school closures become 

effective. If school closures occur late concerning an outbreak, they are less effective and do 

not affect whatsoever. Furthermore, in some cases, the reopening of schools has led to increased 

infection rates after a closing period. [2,3]. 

The school closures and public bans on gathering were associated with reduced overall 

mortality during the 1918-1919 influenza pandemic in the United States. For those cities which 

have previously implemented such interventions, peak mortality rates had greater delays. 

According to a study of 43 US cities' Spanish Grip response, schools closed for a median 

duration of 4 weeks. In the 1957-59 outbreak, school closures have been shown to reduce the 

morbidity of Asian flu by 90% and influenza by up to 50% in the US, 2004-2008.  

During the Swine flu H1N1 influenza pandemic in 2009, several countries successfully slowed 

down infection spread by school closures. The number of infected students at peak infection 

was successfully decreased at school closures in Oita, Japan; however, the number of infected 

children at closing schools did not decrease significantly. Compulsory school closures and other 

social separation actions were related to an influenza transmission rate reduction of 29% to 

37%. The peak of the H1N1 flu pandemic of 2009 was delayed with early school closures in 

the United States. Despite the successes recorded, A study in a school in Michigan found that 

"district-level reactive closures at schools were ineffective, despite the overall success of 

closure schools. During the swine flu outbreak in the United Kingdom in 2009, several 

epidemiologists endorsed the end of schools to stop influenza, to slow down the further spread 

and to buy time for research and vaccination during the 'close of schools during an influenza 

pandemic' in the Lancet Infectious Diseases article.  

After having studied the pandemic of previous influenza including the flu-pandemic of 1918, 

the influenza pandemic of 1957, and the flu pandemic of 1968, it was reported that school 

closures would have economic and workforce effect especially with a large number of doctors 
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and nurses being women who have children under the age of 16.  Also, the dynamics of 

influenza spread in France during French school vacations noted that influenza cases dropped 

after schools closed and re-opened. They observed the drop of over a 5th and more than two 

5ths respectively when teachers were on strike in Israel during the flu season of 1999-2000 with 

visits to doctors and the number of respiratory infections. [3,4]. Artificial Intelligence is 

considered as a tool for learning during the COVID-19 pandemic in this paper, The 

development and incorporation of artificial intelligence in machines was considered part of 

technological progress. It allows the machine to calculate and troubleshoot using computer 

expert algorithms. Artificial intelligence promotes processes and methods that exceed the 

human mind's capabilities. In the present time, artificial intelligence is important because the 

company continues to rely on machines for functions and processes that make the system 

convenient and efficient. [2] 

Consequently, in the present pandemic, this technology is going to be more relevant as it can 

perform the majority of human tasks in our society. Implementing the new education system 

will be essential. If used correctly, artificial intelligence will have a positive impact on the 

education system worldwide, and the efficient and effective online classes and progress of 

human knowledge for the future generation. The US Centers for Disease Control and Prevention 

recommends that the infected person should be in a school building without regard to the spread 

of the community for short-term closing to cleaning or disinfecting. In contrast, the impact on 

academic integrity has been seen worldwide and there was an increase in contract cheating and 

file sharing and cheating on exams. Since the beginning of COVID-19 in March 2020, learning 

has been mainly remote, making it far easier for students to cheat. In terms of teacher rights, 

online education has exposed many legal issues that have been unresolved, in particular to 

copyright and how to deal with unapproved lecture abuse and cheating. [3,4]. 

 

METHODOLOGY 

In the past decades, science fiction books and filmmakers have both predicted the unbelievable 

changes that will take place when widespread artificial intelligence comes into existence. To 

date, AI hasn't made such insane waves and has become omnipresent in many ways through 

our daily lives. Artificial intelligence includes intelligent sensors that help us capture perfect 

images, word to speech recognition, google maps, Autonomous vehicles to the automatic car 

parking features, drones and autonomous military warfare equipment and the sometimes-

frustrating personal helpers in smartphones. 

Although we still have to create self-awareness robots, like those that make popular movies like 

Star Wars, we have used AI technology in many applications smartly and often significantly 

that still change our day-to-day lives, though not as mental as androids. One place artificial 

intelligence is ready to make major changes in education. While there are many projects which 

use computer intelligence to help students and teachers get from their educational experience 

while humanoid robots are not working as teachers in the next ten years. Here are just some of 

how these tools and the people who follow them shape and define future learning experience.[5] 

 Artificial intelligence can automate basic activities in education 

Teachers often find that grading takes a considerably long time, time that could be taken to 

interact with students, to prepare for the classes and to work on professional development in 

schools and college. 

Although AI cannot truly replace human qualifications, this is getting quite close. Teachers now 

have the opportunity to automate degree programs for almost all sorts of multiple choices and 
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complete blank testing and automated degrees of student writing may not be far behind. Enable 

teachers to concentrate more on classroom and interaction with students than on classification. 

 Software for education can be adapted to student requirements 

This type of personalized training may provide a machine-assisted solution for students 

working together at different levels in one classroom with teachers to help and support them, 

where necessary. The impact of adaptation on education has already been enormous. 

The application of higher levels of individualized learning is one of the key ways that artificial 

intelligence will impact education. Certain things happen already through an increasing number 

of adaptive learning programs, games and software. This method is implemented to the student's 

needs, emphasize certain subjects, repeat things that students have not gone through and 

generally help students work at their own pace. 

 It is possible to indicate places to improve the courses. 

This system helps to fill the gaps in explaining what may occur in courses and ensures that 

every student builds the same conceptual basis. The students receive immediate feedback, 

which helps them to understand a concept instead of waiting to hear from a professor. 

Teachers may not always be conscious of the shortcomings that can make students confused 

about certain concepts in their lectures and educational materials. Intelligence artificial provides 

a way to solve this problem. This is already being implemented by Coursera, a massive open 

online courses provider. When it is discovered that many students submit a wrong response to 

a task, the system notifies the teacher and gives a custom message to future students, indicating 

the right answer. 

 Students can get support from AI tutors 

These programs can teach fundamental students, but they have not yet been the ideal way to 

help students learn high-ranking thinking and creativity. However, this should not exclude the 

opportunity for AI tutors to do this in the future. With the speed of technological progress in 

recent decades, advanced tutoring systems are probably not the dream of a pipe. 

Although there are things that human tutors could not, the future could still see more students 

tutored by tutors that only exist in zeroes. Some Artificial intelligence-based tutoring programs 

already exist and can help students in writing, mathematics and other subjects. 

 Programs based on AI can provide helpful feedback to students and educators. 

These kinds of AI systems allow students to receive the assistance they need and allow teachers 

to find areas where students who can deal with the subject can improve their education. 

However, the AI programs in these schools do not offer only advice on each course. Some are 

developing systems that can help students select students based on areas in which they 

successfully struggle. Although students don't have to take advice, it could mark for future 

students a brave new world of high school selection. AI is not only able to help teachers and 

students to develop courses adapted to their needs, but also to provide feedback on the success 

of the entire course. Some schools use AI systems to monitor student progress and alert 

professors when a problem is with student performance, particularly those offering online 

services. 

 It has changed how we find and use information 

These intelligent systems play a large role in our personal and professional interaction with 

information, and can only change how information is found and used in schools and academics. 

Over the past few decades, the way we interact with information and new more integrated 

PROCEEDINGS BOOK 307 www.izdas.org



  

technologies has already dramatically changed AI-based systems, and students may have much 

different research experiences in future and research evidence than students. We seldom even 

notice AI systems affecting the information we see and find every day. Google adapts its results 

to users according to their locations, Amazon recommends from previous purchases, Siri adapts 

to their needs and orders, and almost every web publicity focuses on their interests and business 

interests. 

 It can change the role of teachers. 

           Teachers will complete AI lessons, provide help to struggling students, and provide 

students with human interaction and practical experiences. In many ways, technology already 

drives some of these classroom changes, particularly in schools that are online or use the rolling 

class model. Education teachers will always have a role to play, but the role and the implications 

can be changed because of new technology in the form of intelligent computer systems. AI 

could take over tasks like graduation, help students improve their learning or even substitute 

for real-world tutoring, as we have already discussed. AI systems can be programmed to provide 

expertise to enable students to ask questions and find information, or even to replace teachers 

for basic courses. However, in most cases, the role of AI is translated to the role of the teacher. 

 AI can less intimidate the study of trial and error. 

Trial and mistake are key elements of learning, but the thought of failure, or even failing to 

know an answer, is paralyzing for many students. Some don't want to be on the ground before 

their peers or figures of authority like a teacher. A smart computer system that helps students 

learn is a far less daunting way of tackling trial and error. 

 AI-enabled data may modify the way schools find, teach and support students. 

In today's higher education landscape, data mining systems already play an integral role, but 

artificial intelligence can further affect higher education. Some schools already have initiatives 

to offer AI-guided education to their students to ease the transition from university to high 

school. Who knows that a college selection process can end up with a system that recommends 

schools and programs for the best interests of students, Intelligent computer-driven data 

collection already changes the interaction of colleges with prospective and current students, 

Intelligent computer systems help students to make each part of the college experience more 

accurately tailored to their student needs and goals. 

 AI can change the way students learn, educate and learn fundamental skills. 

Students can always learn from anywhere on earth using AI systems, software and support, and 

in some circumstances, AI may only substitute teachers if certain types of classroom instruction 

take place. AI-driven educational programs will help students learn basic skills, which will 

probably offer students a much wider range of service as they grow and develop further. While 

there can still be major changes in the future, artificial intelligence can change almost 

everything we take for granted about education radically. 

 

CHANGES IN THE EDUCATION SECTOR BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

All industries, including education, Artificial Intelligence (AI) had enormous impacts. It 

changes the way institutes and teachers perform their work on the one hand and revolutionizes 

the way students learn. The global educational AI will reach a compound yearly growth rate of 

45 percent by 2025, and according to Market Research Engine AI in Education will reach $5.8 

billion. These are the key changes AI has introduced in the education sector [7]. 
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TASK AUTOMATION 

In automating administrative work, AI demonstrates the great potential and facilitates the tasks 

of organizations and professors. In tradition, teachers and teachers have also had numerous 

administrative and organizational tasks to manage the classroom environment. 

They were also carryout various paperwork, manage teaching materials, organize resources for 

lectures, make periodic progress reports, and more except for the evaluation of homework, 

grading tests and reading essays. An interesting survey shows that teachers spend time on the 

following: 

 Teaching                                       43% 

 Planning Lessons                         13 % 

 Tests for marking                         11 % 

 Administrative activities               7 % 

These numbers tell us that educators spend a great deal of their time doing teacher-free tasks. 

That can be quite useful for artificial intelligence. It can test and manage administrative tasks 

that take an enormous amount from its shoulders. 

 

SMART CONTENT 

Another way for AI to change the education sector is to add new modalities to success for 

students. The word smart content is a popular topic for organizations, educators and students 

because it facilitates learning. We refer to various types of virtual content, including digital 

textbook guides, video conferencing, and a video lecture, when discussing intelligent content. 

Robots can now improve the learning experience with the creation of customizable learning 

interfaces and digital content for schoolchildren, elementary and post-secondary schools. You 

can divide the contents into understandable pieces, highlight important lesson materials, 

synthesize important points and more, and even produce audio and video content. This makes 

it easier for students to access the materials, learn much faster and achieve their academic 

objectives. 

 

PERSONALISED LEARNING 

Customized learning can improve student performance, no matter what their initial level is, 

according to a Rand Corporation study. All students are different and have different approach 

to learning. And although teachers cannot personalize their teaching methods for a whole class, 

or can offer one-on-one sessions, AI appears to be very helpful here. AI can do much more than 

digestible content. It is also able to recommend and teach students based on the difficulties they 

face in various lectures. They pay attention to such data and give students personalized and 

specific feedback so that they can learn and improve their performance effectively. Such tools 

can also track their progress and produce meaningful reports so that teachers can continue to 

produce relevant materials for each student. Furthermore, these platforms are particularly useful 

for disabled students because they can absorb information and learn much more quickly. 

 

VIRTUAL LEARNING 

AI enables the platforms to scan textbooks and to enable students to access them from 

anywhere, anytime on various devices. This is good for students who can't attend classes and 
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can even study some courses in other countries, which open up opportunities for a considerably 

larger number of students. What is great about these platforms is that they are also able to 

transfer learning materials for non-English speakers into different languages. This creates an 

interactive community for students of various ages. 

 

24/7 SUPPORT 

Students must traditionally wait until they are in the classroom, or teachers can resolve 

questions or doubts. However, no longer. Different chatbots for the educational sector with IA 

are created specifically. Students can be consulted from anywhere and at any time as assistants 

24 hours a day. This enables them to receive quick and relevant answers or solutions without 

waiting for the next class or office time. 

 

FACIAL RECOGNITION 

According to the Gun Safety Support Fund of Everytown, around 130 gunfire incidents 

occurred in US schools in 2019, and about 32 were killed. Because school safety is a dreadful 

topic in the states because of all the attacks over the years, US schools are bound to take 

advantage of the AI benefits in preventing these crimes. These institutions invest millions of 

dollars into IAs and several Chinese academic institutions have begun using IAs to recognize 

students. These institutions invest millions of dollars in IAs. Not only does this eliminate the 

need for student identification, but it has different other research, safety and administrative uses. 

For example, if you want lunch in a cafe or if you want to take a book from the library, these 

scanners replace student ID cards. In addition, many schools around the world are using these 

facial scans to prevent crime and identify students when they are harmful. Solutions for 

monitoring the fight against violence. 

 

SECURE ONLINE EXAMS 

Many universities and institutions throughout the world use AI-enabled evaluation tools. They 

can perform online testing. They prepare questions and work with a pre-set question bank 

designed by the teachers. After the students have completed their tests, they also evaluate the 

results. What is great about these types of tests is that they are safer than regular tests. They 

provide intelligent settings and setups that you can use to assign tests to selected users.  

  It enables limited availability and a selection of random questions that prevent cheating to 

create different groups. And while saving teachers time, reducing their work and avoiding the 

risk of human mistakes, many institutions have doubts about their credibility because of student 

cheating opportunities. 

 

DISADVANTAGES OF USING AI IN EDUCATION  

AI technology plays an important role in education. However, while its effects can contribute 

a lot by making learning easier, there are also some cons that we should consider. 

- Affordability: Students have to own a computer, laptop or tablet to learn online. These 

devices cannot be afforded by everyone, however. And, unless governments finance their 

implementation, not everyone can take classes online 

- Accessibility: This requires the equipment’s which include the computers, Internet, and 

e-learning facilities. 
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- Vulnerability to cyber-Attacks: The computers and users are vulnerable to cybercrime 

attacks  

- Technology addiction:  

Nobody believed that we could become so addicted to social media channels when they became 

popular. AI learning can be the same. The more technology we see in the classrooms, the more 

negative it has for students. Research shows that too much technology use can lead to stress in 

the brains of children. This leads to cortisol releases that kill the cells of the memory.[7,8] 

- Quantity is not quality 

AI works by an algorithm, as opposed to human intelligence that combines adaptive learning. 

The data are predefined. This means that software powered by AI cannot improve performance 

by performing repeating tasks. But teachers with sophisticated and complex brains can 

constantly improve and improve on what they do. 

- AI is a threat to employment: 

Technology advances change the world more quickly than we think and experts suggest that 

machine learning can soon replace teachers in schools. Many jobs are endangered in the 

educational sector and robotic teachers will work at their rhythms as the learning behaviour 

changes. In contrast to people, they probably won't be wrong or work late. They only have to 

receive and act accordingly to the right instructions. 

- High cost of Bills and Maintenance: AI technology depends on electricity. These 

schools will have to pay much higher electricity bills and also the maintenance of this 

equipments and systems.  

- Lost information: The possibility of harming or destruction from malware, virus, or 

any other problem is one of the biggest drawbacks of incorporating artificial intelligence in 

education. This can result in the loss of important data that cannot be recovered. 

 

FUTURE OF AI AFTER COVID -19  

According to Marianna Mäki-Teeri, the digitalization of learning was progressing at a speed 

even before the pandemic, particularly in the field of higher education. she says “Ever since the 

turn of the millennium, the amount of open online courses, as well as remote degrees, have 

become common offerings of many top universities as well as public and private educational 

institutions. There has been an increasing number of initiatives to use technology to make 

learning more effective,” Education has been immensely affected by the ongoing digitalization 

of everything the COVID-19 pandemic leashed upon the world. With closing schools and 

universities only moving to remote learning, teachers and teachers, as well as pupils and 

students, have worked in totally new circumstances.[9] 

The spread of COVID-19 is somewhat controlled in many countries at present. Some schools 

can therefore be reopened and other educational activities can be resumed. But the end of the 

pandemic has not yet been seen. Next term, it will be difficult to make choices about how to 

carry out teaching. To make sense of where the world of education is headed, it is first important 

to identify the trends that were already emerging before the pandemic hit. Machine learning 

and telepresence are examples of these technologies in the field of Remote Education. 

Additionally, the importance of data was gaining a foothold in education, both in terms of 

program contents and also in how it can be used to improve learning. Online learning tools like 

Udemy and Skillshare offer unlimited online learning resources. However, a more profound 

transformation is underway when it comes to education after COVID-19 itself, in particular in 
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digital solutions. The pandemic and the consequent education boom could be the final push to 

develop the technology to a level where it will disturb the whole world of education and 

learning. According to Thomas Frey, Managing Director and Senior Futurist of the DaVinci 

Institute. Some other factors may include: [9,10] 

The widening gap.  

These gaps, rooted in socioeconomic disparities and exacerbated by pandemic-induced 

disruptions, will only get worse if left unaddressed. It's easy to point fingers at schools and, 

broadly, the educational system. But teachers are the educational professionals who have the 

most day-to-day contact with the students. They could potentially have the greatest impact in 

narrowing the achievement gap. The future of education hinges on equal access and 

participation, but COVID-19 has further widened the gap between the haves and the have nots.     

The National Bureau of Economic Research found that lower-income students are 55% more 

likely to delay graduation due to COVID-19 than their more affluent peers. On top of that, the 

bureau found that COVID-19 nearly doubled the gap between low- and high-income students 

in expected grade point average. The pandemic's disruption to students' ability to succeed isn't 

just profound—it's heterogeneous.  

Cascading effects.  

A Tulsa School Experiences & Early Development study of approximately 1,000 low-income 

families in Tulsa, Oklahoma, determined that 46% of responding parents had lost their jobs or 

had decreased work hours and 49% experienced food insecurity since the start of the pandemic. 

For teachers, advancing the future of education means advocating for every student. But that's 

easier said than done, as the cascading adverse effects of the pandemic disproportionately afflict 

socioeconomically challenged students. Other cascading effects of the pandemic on students 

and families include depression, lack of sleep, declining physical health, and disruption in 

household routines—and each of these could harm a student's performance. Teachers need to 

be ready to meet the call and help their students after the pandemic subsides.  

Making a difference.  

No one expects teachers to shoulder the entire responsibility for shaping the future of education. 

But they play a vital role in helping students of every socioeconomic level work through these 

difficult circumstances and bring out their best. If you're interested in making a difference, there 

are plenty of ways to get the education you need. For teachers, guiding the future of education 

means getting involved and advocating for their students. Teachers can't fix all their students' 

pandemic-related problems, but there are essential steps that they can take. Students should be 

given extra emotional support during and after the pandemic. The goal is to lift your students' 

spirits with words and body language that are inviting and accepting to everyone. However, 

you communicate with them, take the time to greet and check-in with each student every day.  

Other Situations 

The COVID-19 pandemic has made the Education sector improve its technology, especially in 

AI. The Universities and other higher learning institutions will adopt distance learning as an 

option for Admission for students, especially from foreign countries which will reduce cost.  

 

CONCLUSION  

Artificial intelligence has an enormous impact on the education sector. The way institutions and 

teachers work has changed. It has changed It is very useful to automate various tasks, including 

administrative work, test assessment and grading. AI also helps secure online testing and 
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permits possible facial recognition that makes students attentive during lectures. Moreover, AI 

technology also changed the lives of students. Now, they can improve their achievement with 

the personalized experience this technology offers.  

Students are also able to find quick answers to questions or solutions to problems online 

anytime Unfortunately, the advancement of AI-powered technology can also harm this sector. 

The potential for robots to replace educators and to reduce employment in future is one of the 

major disadvantages. How this phenomenon will change and move forward in future and if it 

will benefit or challenge the educational sector. 
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ÖZET 

Petrol ve doğalgaz boru hatlarını korozyondan korumak için uygulanan korozyondan koruma 

sisteminin dış bir elektrik kaynağına bağlanarak katot tepkimelerinin gerçekleşmesi sağlanıyor 

ise bu korozyondan koruma sistemine dış akım kaynaklı katodik koruma sistemi denir. Bu 

şekilde anot tepkimesiyle elektron ortaya çıkmaz bunun sayesinde anot bölgede gerçekleşecek 

olan korozyon olayının önüne geçilmiş olur. Sistem uygulamasında doğru akım kaynağından 

korunacak olan boru hattına verilen doğru akım ile boru hattı katot haline gelmesi sağlanır. 

Sisteme verilen bu doğru akımın genellikle herhangi bir şebekeden alınan alternatif akımın 

transformatör (redresör) ünitesinden geçirilmesi ile üretilmiş olur. Transformatör/Redresör 

ünitesinden çıkıp oluşan doğru akımın pozitif ucu anot yatağına, negatif ucu ise korozyonun 

etkilerinden korunacak boru hattına bağlanır. 

Elektrik kaynağından verilen akım anodun sahip olduğu potansiyeli açık devre potansiyeline 

dönüştürülmesiyle uygulanan katodik koruma olayında boru hattının tüm yüzeyi aynı 

potansiyele sahip olur ve korozyon oluşumu engellenir. Anodun açık devre potansiyelinin 

sistem ihtiyacından fazla olması durumunda boru hattı üzerine yapılan kaplamalara zararlı 

etkilerde bulunur. Sisteme katodik koruma uygulaması sırasından dış akım en düşük seviyeye 

yakın tutularak bu tür durumların oluşması engellenir bunun yanı sıra akım ihtiyaç olandan 

daha düşük tutulur ise korozyondan koruma başarılı sayılmaz etkileri kısmi görülür. 

Deneysel çalışmalar kapsamında dış akım sistemli katodik koruma sistemini daha iyi 

anlayabilmek adına çapı 10” boyu 13 km uzunluğunda polietilen kaplı olan örnek boru hattı 

katodik koruma uygulaması incelenecektir. Bu hattın başlangıcından itibaren üzerinde ise 7880 

metrede bir karayolu geçidi, 8700 metrede yüksek gelirim hattı, 650 ve 8950 metrelerde ise iki 

adet dere geçişi özel geçişleri bulunduğu kabul edilmektedir. 

Katodik koruma sistem elemanlarının kurulacağı yerlerin ve sistemin büyüklüğünün 

saptanabilmesinde, boru hattı uzunluğunca sitemin ihtiyaç duyduğu en yüksek akım ve 

boru/toprak potansiyelinin sınırları içerisinde kalmak için gereken en az istasyon sayısı dikkate 

alınmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Petrol ve Doğalgaz, Borularda Katodik Koruma, Dış Akım Kaynaklı 

Kadotik Koruma. 
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ABSTRACT 

If the corrosion protection system applied to protect oil and natural gas pipelines from corrosion 

is connected to an external electrical source and cathode reactions are ensured, this corrosion 

protection system is called external current-sourced cathodic protection system. In this way, 

electrons do not arise with the anode reaction, thus preventing the corrosion that will take place 

in the anode region. In the system application, the pipeline becomes a cathode with the direct 

current supplied to the pipeline to be protected from direct current source. This direct current 

supplied to the system is usually produced by passing the alternating current taken from any 

network through the transformer (rectifier) unit. The positive end of the direct current emerging 

from the Transformer / Rectifier unit is connected to the anode bed and the negative end is 

connected to the pipeline to be protected from the effects of corrosion. 

In the case of cathodic protection applied by transforming the potential of the current given 

from the electrical source into an open circuit potential, the entire surface of the pipeline has 

the same potential and corrosion formation is prevented. If the open circuit potential of the 

anode is more than the system requirement, it will have harmful effects on the coatings made 

on the pipeline. During the application of cathodic protection to the system, by keeping the 

external current close to the lowest level, the occurrence of such situations is prevented.In 

addition, if the current is kept lower than required, the effects of corrosion protection are not 

considered successful. 

Within the scope of experimental studies, in order to better understand the external current 

system cathodic protection system, the application of cathodic protection of the sample pipeline 

with a diameter of 10 ”and a length of 13 km will be examined. From the beginning of this line, 

it is accepted that there is a highway crossing at 7880 meters, a high income line at 8700 meters, 

and two special stream crossings at 650 and 8950 meters. 

In determining the places where the cathodic protection system elements will be installed and 

the size of the system, the maximum current required by the system for the length of the pipeline 

and the minimum number of stations required to stay within the limits of the pipe / earth 

potential are taken into account. 

Keywords: Oil and Natural Gas, Cathodic Protection in Pipes, External Current Originated 

Cadotic Protection. 

 

GİRİŞ 

Petrol ve doğalgaz hatlarını korozyondan korumak için uygulanan korozyondan koruma 

sisteminin dış bir elektrik kaynağına bağlanarak katot tepkimelerinin gerçekleşmesi  sağlanıyor 

ise bu korozyondan koruma sistemine dış akım kaynaklı katodik koruma  sistemi denir. Bu 

şekilde anot tepkimesiyle elektron ortaya çıkmaz bunun sayesinde anot bölgede gerçekleşecek 

olan korozyon olayının önüne geçilmiş olur. 

Sistem uygulamasında doğru akım kaynağından korunacak olan boru hattına verilen doğru 

akım ile boru hattı katot haline gelmesi sağlanır. Sisteme verilen bu doğru akımın genellikle 

herhangi bir şebekeden alınan alternatif akımın transformatör (redresör) ünitesinden geçirilmesi 

ile üretilmiş olur. Transformatör/Redresör ünitesinden çıkıp oluşan doğru akımın pozitif ucu 

anot yatağına, negatif ucu ise korozyonun etkilerinden korunacak boru hattına bağlanır 

(Gülensoy, 2006).  
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Şekil 1. Dış akım kaynaklı katodik koruma sistem mekanizması (Odabaşı, 2004). 

 

Yardımcı Anotlar 

Grafit anotlar: Yardımcı anot cinslerinden grafit anotlar, düşük maliyetli olmaları avantajıyla 

deniz suyu ve tatlı su içerisinde kalan boru hattı sistemlerinin katodik olarak korunması 

sırasında yardımcı anot olarak genellikle kullanılmaktadır (Aygün, 2003). 

Demir-Silikon anotlar: Bünyesinde % 14,4 oranına yakın silisyum bulunduran dökme demir 

anotlar inert anot olarak uygulamada sıklıkla kullanılır. 

Platin ile kaplanmış titanyum anotlar: Titanyum metalinin etrafına 5-10 μm kalınlığında platin 

malzeme kaplanarak yüksek performansa sahip anotlar oluşturulur. 

Metal oksit kaplı titanyum anotlar: Titanyumun etrafı iletkenliği oldukça fazla olan metal 

oksitler ile sarılarak oluşturulan anotlarda katodik koruma esnasında ağırlıklarında azalma 

oldukça düşüktür. Anodun yüzey alanında herhangi bir polarizasyon olayı olmadığından dolayı 

devamlı olarak aktif olur. Bu anotlar hem toprak zemin içinde hem de deniz suyu içerisinde 

etkili bir şekilde kullanılır (Fontana, 1986). 

Gümüş-Kurşun anotlar: İçerisinde % 1-2 oranında gümüş ihtiva eden kurşun anotlardan deniz 

suyu içerisinde yaklaşık olarak 50-200 A/m2 arasında akım korunacak olan boru hattına 

verilebilir. 
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YÖNTEM 

Zemin Rezistivitesinin (Özgül Direncinin) Belirlenmesi 

Her kilometre başına 1,6 metre ve 3,2 metre derinlikte wenner 4 elektrot yöntemi kullanılarak 

rezistivite değerleri toprak meğeri olarak adlandırılan elektriksel devre direnci ölçen ölçü aleti 

ile ölçülür. 

 

Şekil 2. Toprak meğeri 

 

Zemin pH Değerinin Belirlenmesi 

Her 1 kilometre başına alınan toprak zemin numuneleri pH metre denilen alet ile ölçülerek pH 

değerleri bulunur. 

 

 

Şekil 3. pH metre 
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Zemin Redoks Potansiyelinin Belirlenmesi 

Bir toprak zemin içerisinde anaerobik korozyon oluşum durumunun gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceğini, arazinin redoks potansiyelini ölçmek ile anlamak mümkündür. 

Zeminin redoks potansiyeli, zemin içerisine daldırılan platin elektrotunun bakır/bakır sülfat 

referans elektrotuna göre potansiyel değeri ölçülerek aşağıdaki formül ile hesaplanır (Elçiçek 

ve diğerleri, 2011). 

Ered= Ep + E + 60 (pH – 7) 

Yardımcı Anotların Anot Yatağı İçine Montajı 

Katodik korumam sistemlerinde anot kullanımında anotların uygun montajı önemli etkilerde 

bulunur. Dış akım kaynaklı katodik koruma sistemlerinde dolgu malzemesi kullanıldığında 

anotların toprak tarafından emilmesi azalırken, uygulanan dış akım sonucu gerçekleşecek 

anodun ağırlık kaybının da önüne geçilir. Yardımcı anotların montajı sırasında, petrol koku, 

grafit ve kok kömürü tozu anot yataklarının dolgu malzemesi olarak kullanılır. Sayılan bu dolgu 

malzemeleri içerisinde en kullanışlı ve etkin çözümü veren malzeme kok tozu olmaktadır 

(Bıyık, 2013). 

 

BULGULAR 

Boru Hattı Karakteristik Özellikleri 

Dış akım sistemli katodik koruma sistemi kapsamında 10” boyu 13 km uzunluğunda polietilen 

kaplı olan örnek boru hattı katodik koruma uygulaması incelenecektir. Bu hattın başlangıcından 

itibaren üzerinde ise 7880 metrede bir karayolu geçidi, 8700 metrede yüksek gelirim hattı, 650 

ve 8950 metrelerde ise iki adet dere geçişi özel geçişleri bulunduğu kabul edilmektedir. 

Rezistivite Değeri 

Boru hattı farklı zemin yapısı özelliklerine sahip olan bölgelerden geçmektedir. Kilometre 

başına yapılan ölçümler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Rezistivite listesi ve ortalama değer 

Mesafe  

(km) 

Elektrot Arası Mesafe 

(m) 

Rezistivite  

(Ohm.cm) 
Log ( r ) 

0+000 3,000 59650 4,775610 

1+000 3,000 43504 4,638529 

2+000 3,000 540 2,732394 

3+000 3,000 950 2,977724 

4+000 3,000 165 2,217484 

5+000 3,000 142 2,152288 

6+000 3,000 1425 3,153815 

7+000 3,000 1685 3,226600 

8+000 3,000 1765 3,246745 

9+000 3,000 1876 3,273233 

10+000 3,000 1956 3,291369 

11+000 3,000 1564 3,194237 

12+000 3,000 765 2,883661 

13+000 3,000 350 2,544068 

Toplam = 116337 44,31 
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Tablo 2. Boru hattı güzergâhının ortalama rezistivite değerlerine göre koroziflik durumu 

(Revie and Uhlig, 2008). 

Mesafe        

(m) 

Ortalama 

(Ohm.cm) 
Rezistivite Aralığı Koroziflik durumu 

13000 6649 4000<Ρ<10000 Orta korozif 

pH Değerleri 

 

Tablo 3. Güzergah üzerinde ki pH ölçümleri ve ortalama değer 

Mesafe (km) pH 

0+000 11,5 

1+000 12,5 

2+000 6,8 

3+000 6,8 

4+000 6,6 

5+000 6,4 

6+000 5,9 

7+000 7 

8+000 6,8 

9+000 6 

10+000 7 

11+000 6,9 

12+000 6,6 

13+000 6,8 

pHort =7,26 

 

Redoks Ölçüm Sonuçları 

Zemin üzerinden kilometre başına alınan ölçümlere ile zemin redoks potansiyeline göre 

koroziflik derecesi orta korozif olarak çıkmaktadır. 
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Tablo 4. Güzergâh üzerinden redoks ölçümleri ve ortalama değer 

Mesafe (km) 
Zemin Redoks 

Potansiyeli (mV) 

0+000 2945 

1+000 1800 

2+000 110 

3+000 140 

4+000 103 

5+000 110 

6+000 180 

7+000 185 

8+000 165 

9+000 160 

10+000 190 

11+000 145 

12+000 140 

13+000 120 

ΣRDX        = 6493 

RDXmax      = 2945 

RDXmin      = 103 

N                = 14  

RDXort        = 382 

 

Boru Hattı Kaplama Direnci ve T/R Ünitesi Akım İhtiyacı 

Ortalama rezistivite değeri 6649 Ohm.cm değerinde hesaplanmış olup Kaplama direnci 6000 

Ohm.m² alınarak hesap yapılacaktır. 

Korunacak olan boru hattı toplam uzunluğu (L) 13000 metredir. 

Ortalama boru hattının çapı (D=10") 0,254 metredir. 

Çelik borunun et kalınlığı (t) 0,006 metredir. 

Ortalama toprak rezistivitesi 6649 Ohm.cm’dir.  

Boru hattı özgül direnci (ρB0) 0,00000018 Ohm.m’dir.  

1 metre borunun uzunlamasına direnci (R); 0,0000385 Ohm/m 

1 metre boruya uygulanan kaplama direnci (RKC1); 7522,94 Ohm.m 

Sönümleme sabiti; 0,0000720 𝑚^(−1) 

Boru hattı karakteristik direnci (Rk); 0,5382 Ohm 

Koruma için gereken T/R ünitesi sayısı iki kriter göz önüne alınarak belirlenir; Koruma 

mesafesi: Yapılan hesaplamalar sonucu T/R ünitesi koruma mesafesi 34488 metre çıkmaktadır. 

Örnek hat uzunluğu 13000 metre olduğu için sisteme 1 adet T/R ünitesi kurulması uygundur.  

Akım İhtiyacı: Boru hattının ihtiyaç duyduğu akımın %25 fazlası (2.36x1,25=2.95 A) alınarak 

herhangi bir probleme imkân vermeden hesaplamalar yapılır. Standart bir T/R Ünitesi 50V/20A 

kapasitelidir. 20 Amper kapasitesine sahip 1 adet T/R Ünitesi boru hattının korunması için 

yeterli olacaktır.  
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Her iki kriter de göz önüne alındığında 1 adet 50V/20A kapasiteli bir T/R ünitesi kullanılması 

uygundur. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Galvanik anotlara göre düşük elektrik akım maliyetine sahiptir. 

Elektrolitin yüksek dirence sahip olması durumunda doğru akımın potansiyeli yükseltilerek 

kolay bir şekilde katodik koruma uygulaması yapılabilir.  

Proje hazırlanması esnasında göz ardı edilen bazı etkenler dolayısıyla sistemin ihtiyaç duyacağı 

akım miktarı değiştiği durumlarda T/R ünitesinden akım değiştirilebilir. 

Elektrik hattının bulunmadığı bölgelerde bu sistemi uygulamak mümkün değildir. Fakat 

yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerde buradan elde edilen elektrik ile sistemi 

uygulamak mümkün olacaktır.  

Anot yatağının çevresinde bulunan farklı metalik sistemlere üzerinde interferans etkisi 

oluşturur. 

Trafo ünitesinin negatif ucu katoda pozitif ucu anoda bağlanmalıdır. Bu durumu uygularken bir 

yanlışlık yapılması durumunda korunan boru hattı çok kısa sürede korozyona uğrayarak aşınır. 
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ÖZET 

Korozyon günümüzün ilerleyen sanayi ve teknolojik faaliyetler ve enerji sektörü açısından 

istenmeyen, oluşumu bir anda belli olmayıp zaman içerisinde etkisini gösteren ve geri dönüşü 

olmayacak tahribatlara yol açacak bir durumdur. Malzemelerde gerçekleşen korozyon olayı 

önlemler alınmaz ise ülke ekonomisine verdiği zarar ve enerji kaybı giderek artarak geri dönüşü 

mümkün olmayan sonuçlar yaratacaktır. Özellikle petrol ve doğalgaz hatlarında ülkelerin 

ekonomik koşullarını etkileyici düzeyde zarar verebilmektedir.  

Korunması sağlanacak olan metal yapıya sahip petrol ve doğalgaz hatları galvanik anotlu 

katodik koruma sistemlerinde korunması için bu metal yapıdan daha negatif bir potansiyele 

sahip olan bir metal anot olarak bağlanarak galvanik bir pil hücresi gerçekleşmesi sağlanır. 

Böylelikle metal yapıya sahip malzeme katot şekline getirilir. Galvanik anotlar, bulunduğu 

korozif ortamda pozitif iyonlar şeklinde ayrışarak akım üretmeye yarayan elektrotlardır. 

Galvanik anotlar zemin altında kendiliklerinden ayrışarak tıpkı pile benzer bir akım açığa 

çıkartırlar. Galvanik anot olarak bağlanan metalin spontane gelişen yükseltgenme tepkimesiyle 

ayrışmanın ardından ortaya çıkan elektronlar, bağlantı elemanıyla korunan sisteme taşınır ve 

katodik tepkimeyi yürütecek elektronları yükler. Oluşan bu akım sayesinde korunan sistem 

yüzeyinde oluşabilecek tüm anodik tepkimelerin önüne geçilerek korozyon olayı engellenmiş 

olur. 

Sistemi korozyondan korumak için tek bir ya da birkaç galvanik anot yetmeyebilir. Bu durum 

tamamen korunacak yapının büyüklüğüne ve akım ihtiyacına bağlı olarak değişecektir.  

Boru hattı güzergâhının bulunduğu toprağın rezistivitesine bağlı olarak, korunacak olan sisteme 

yakın elektrik hattı bulunmaması ya da enterferans etkinin yoğun şekilde bulunduğu 

güzergâhlarda dış akım kaynaklı katodik koruma sistemi kullanılmaz aynı zamanda bu mesafe 

için kurulum maliyeti yüksektir. Deneysel çalışmanın yapıldığı boru hattı Pe kaplı ve 

birleştirme işlemleri ise elektrik ark kaynağı ile gerçekleştirilmesi muhtemeldir. Katodik olarak 

korunacak olan boru hattı uzunluğu 1000 metre ve 6” çapında olacak şekilde hesaplamalar 

gerçekleştirilmiştir. Boru hattı karakteristik özelliklerinden dolayı deneysel çalışmanın 

yapıldığı boru hattında galvanik anotlu katodik koruma sistemi prosedürleri uygulanır. 

Deneysel olarak çalışılan örnek galvanik anotlu koruma sistemi projesi TS 9234 ve TS 5141 

standartlarına uygun olarak hesaplanacaktır. Galvanik anotlu katodik koruma sistemini 

uygulayabilmek için, borunun uzunluğu, borunun çapı, borunun kaplama türü, borunun et 

kalınlığı, katodik koruma sisteminin ömrünün bilinmesi gerekmektedir. Boru toprak potansiyeli 
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anottan en uzak noktada Cu/CuSO4 referans elektrotuna göre minimum –850 mV veya bu 

değerden daha negatif olmalıdır. Toprağın karakteristik özelliklerine göre AZ3 ve H.pot 

magnezyum anotların ölçüm değerleri kullanılarak hesaplamalar gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Korozyon, Borularda Katodik Koruma, Galvanik Anotlu Katodik 

Koruma. 

 

ABSTRACT 

Corrosion is an undesirable situation in terms of today's advancing industrial and technological 

activities and the energy sector, its occurrence is not known at once, and will cause irreversible 

damage over time. If the corrosion incident in the materials is not taken, the damage it causes 

to the country's economy and the energy loss will gradually increase and create irreversible 

results. Especially in oil and natural gas lines, it can damage the economic conditions of the 

countries at an impressive level. 

Oil and natural gas lines with a metal structure to be protected are connected as a metal anode 

that has a more negative potential than this metal structure in order to protect it in galvanic 

anode cathodic protection systems, and a galvanic battery cell is achieved. Thus, the material 

with a metal structure is transformed into a cathode. Galvanic anodes are electrodes that are 

used to generate current by dissociating in the form of positive ions in the corrosive 

environment in which they are located. 

Galvanic anodes dissociate by themselves under the ground, releasing a current just like a 

battery. The electrons emerging after decomposition with the spontaneous oxidation reaction 

of the metal connected as the galvanic anode are carried to the system protected by the 

connecting element and charge the electrons to carry out the cathodic reaction. Thanks to this 

current, all anodic reactions that may occur on the protected system surface are prevented and 

corrosion is prevented. 

A single or several galvanic anodes may not be sufficient to protect the system from corrosion. 

This will depend entirely on the size of the structure to be protected and the current requirement. 

Depending on the resistivity of the soil where the pipeline route is located, there is no electricity 

line close to the system to be protected or the cathodic protection system from external current 

is not used in the routes where the interference effect is intense, and the installation cost is high 

for this distance. The pipeline where the experimental study is carried out is Pe coated and its 

joining processes are likely to be carried out by electric arc welding. The calculations were 

made so that the length of the pipeline to be protected cathodically was 1000 meters and 6 ”in 

diameter. Due to the characteristics of the pipeline, galvanic anode cathodic protection system 

procedures are applied in the pipeline where the experimental study is carried out. 

The experimentally studied galvanic anode protection system project will be calculated in 

accordance with TS 9234 and TS 5141 standards. In order to apply the galvanic anode cathodic 

protection system, it is necessary to know the length of the pipe, the diameter of the pipe, the 

coating type of the pipe, the wall thickness of the pipe, and the life of the cathodic protection 

system. The pipe ground potential should be minimum –850 mV or more negative than the Cu 

/ CuSO4 reference electrode at the point farthest from the anode. According to the 

characteristics of the soil, calculations will be made using the measurement values of AZ3 and 

H.pot magnesium anodes. 

Keywords: Corrosion, Cathodic Protection in Pipes, Galvanic Anode Cathodic Protection. 

 

PROCEEDINGS BOOK 323 www.izdas.org



  

GİRİŞ 

Korunması sağlanacak olan metal yapıya sahip petrol ve doğalgaz hatları galvanik anotlu 

katodik koruma sistemlerinde korunması için bu metal yapıdan daha negatif bir potansiyele 

sahip olan bir metal anot olarak bağlanarak galvanik bir pil hücresi gerçekleşmesi sağlanır. 

Böylelikle metal yapıya sahip malzeme katot şekline getirilir. Galvanik anotlar, bulunduğu 

korozif ortamda pozitif iyonlar şeklinde ayrışarak akım üretmeye yarayan elektrotlardır (Koç 

ve diğerleri, 2004). 

 

Şekil 1. Galvanik anotlu katodik koruma sistem mekanizması (Odabaşı, 2004). 

 

Galvanik Anot Çeşitleri 

Magnezyum (Mg) anotlar: Akaryakıt, su, atık su, doğalgaz boru hatları ve LPG tanklarında 

katodik koruma işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılan galvanik anot çeşitidir. 

Çinko (Zn) anotlar: Galvanik anot cinslerinden çinko anotlar korozif ortamın özgül direncinin 

1000 Ohm.cm’ den daha az olan tuzlu su, tatlı su ve toprak zemin içindeki demir ve çelik boru 

yapılarının katodik koruması yapılırken bu galvanik anot cinsi kullanılabilir (Mutlu, 2010). 

Alüminyum (Al) anotlar: Alüminyum anotlar özgül direnci 2000 Ohm.cm den daha az olan 

deniz suyu veya Cl iyonu ihtiva eden ortamlardaki demir ve çelik boru sistemlerinin katodik 

olarak korunması için kullanılırlar (Üneri, 2000). 

 

YÖNTEM 

Zemin Rezistivitesinin (Özgül Direncinin) Belirlenmesi 

Her kilometre başına 1,6 metre ve 3,2 metre derinlikte wenner 4 elektrot yöntemi kullanılarak 

rezistivite değerleri toprak meğeri olarak adlandırılan elektriksel devre direnci ölçen ölçü aleti 

ile ölçülür (Odabaşı, 2004). 
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Şekil 2. Toprak meğeri 

 

Zemin pH Değerinin Belirlenmesi 

Her 1 kilometre başına alınan toprak zemin numuneleri pH metre denilen alet ile ölçülerek pH 

değerleri bulunur. 

 

 

Şekil 3. pH metre 

 

Zemin Redoks Potansiyelinin Belirlenmesi 

Bir toprak zemin içerisinde anaerobik korozyon oluşum durumunun gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceğini, arazinin redoks potansiyelini ölçmek ile anlamak mümkündür. 

Zeminin redoks potansiyeli, zemin içerisine daldırılan platin elektrotunun bakır/bakır sülfat 

referans elektrotuna göre potansiyel değeri ölçülerek aşağıdaki formül ile hesaplanır. 

 Ered= Ep + E + 60 (pH – 7) 

 

Boru Hattı Kaplaması ve Akım ihtiyacı Hesap Yöntemi 

Boru hattının kaplama cinsine bağlı olarak katodik koruma ömrü ve toprak rezistivitesine göre 

ihtiyaç duyulan akım belli olur. 
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Tablo 1. Kaplamanın cinsine bağlı olarak boru hasar yüzdeleri(k) (Revie and Uhlig, 2008). 

Kaplam Tipi 

Katodik Koruma Ömrüne göre 

Hasara uğrama yüzdesi ( k ) 

10 yıl 20 Yıl 30 Yıl 

Asfalt / Kömür katranı emaye 0,09 0,01 0,04 

Füzyon bağlanmış epoksi 0,12 0,02 0,06 

Sıvı Epoksi 0,03 0,1 0,3 

3 kat Epoksi - Polietilen 0,009 0,001 0,004 

3 kat epoksi - Polipropilen 0,009 0,001 0,004 

 

Tablo 2. Toprak rezistivitesine göre çıplak demir akım yoğunluğu (Revie and Uhlig, 2008). 

Toprak Rezistivitesi  

(Ohm.m) 

Çıplak Demir Akım Yoğunluğu 

( A / m² )  ( 300 C de ) ( JFe) 

< 10 0,02 

10 – 100 0,01 

100 – 1000 0,005 

> 1000 0,001 

Toprak rezistivitesine göre çıplak demir akım yoğunluğu Tablo 2’de verilmiştir. 

 

BULGULAR 

Deneysel Çalışma Karakteristik Özellikleri 

Katodik olarak korunacak olan boru hattı uzunluğu 1000 metre ve 6” çapında olacak şekilde 

hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Boru hattı karakteristik özelliklerinden dolayı deneysel 

çalışmanın yapıldığı boru hattında galvanik anotlu katodik koruma sistemi prosedürleri 

uygulanır. 

Toprak Rezistivite Ölçüm Sonuçları 

Deneysel çalışma kapsamında boru hattı güzergahı zemini üzerinden kilometre başına alınan 

toprak numunelerin rezistivite değerleri aşağıdadır. 

 

Tablo 3. Zemin rezistivite değerleri 

Mesafe  

(km) 

Elektrot Arası 

Mesafe (m) 

Rezistivite  

(Ohm.cm) 

0+000 3,000 6845 

1+000 3,000 5155 

TOPLAM 12000 
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Tablo 4. Ortalama rezistivite değerine göre koroziflik durumu (Revie and Uhlig, 2008). 

Zeminin Cinsi 

Zemin Özgül 

Direnci (ρ) 

(Ohm.cm) 

Ortalama Akım İhtiyacı 

(i) (mA/m2) 

Çok korozif ρ < 1000 20 <i 

Korozif 1000 < ρ < 3000 5 < i <20 

Orta korozif 3000 < ρ < 10000 0,1 < i <5 

Az korozif ρ > 10000 İ <0,1 

Yapılan hesaplama sonucu ortalama rezistivite değeri 6000 Ohm.cm olarak bulunmuştur. 

 

pH Ölçüm Sonuçları 

Deneysel çalışma kapsamında boru hattı güzergahı zemini üzerinden kilometre başına alınan 

toprak numunelerin pH değerleri Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. pH ölçümleri ve ortalama değer 

Mesafe (km) pH 

0+000 7.5 

1+000 7.3 

pHort=7.4 

Yapılan ölçümler sonucunda zeminin bazik özellikte olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Redoks Ölçüm Sonuçları 

Güzergâh üzerinden kilometrede bir alınan toprak numunelerin redoks değerleri Tablo 7’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 6. Redoks potansiyeline göre toprak zemin koroziflik durumu (Revie and Uhlig, 2008). 

Redoks Potansiyeli 

(Ered) (mV) 

Zeminin Koroziflik 

Özelliği 

Ered <100 Çok Korozif 

100<Ered <200 Korozif 

200<Ered <400 Orta Korozif 

400<Ered Az Korozif 

 

Tablo 7. Redoks ölçümleri ve ortalama değer (Revie and Uhlig, 2008). 

Mesafe (km) 
Zemin Redoks 

Potansiyeli (mV) 

0+000 300 

1+000 460 

RDXort = 380  

Redoks ölçümleri sonucu zeminin orta korozif özellikte belirlenmiştir. 

PROCEEDINGS BOOK 327 www.izdas.org



  

Anot Adeti ve Ömür Hesaplamaları 

Çelik boru hattı boyu (L) 1000 metredir. 

Çelik boru hattı çapı (6") 0,1524 metredir. 

Çelik borusu alanı; 𝐴=𝜋𝑥𝐷𝑥𝐿=478,5𝑚^2 

Akım yoğunluğu (Js): Tablo 8’den 0.001 ve tablo 9’dan 0,001 A/ 𝑚2 bulunur. Bulunan değerler 

çarpılarak 0,01 mA/ 𝑚2 bulunur. 10 katı alınarak yanılma payı hesaplanır. Buradan akım değeri 

0,1 mA/ 𝑚2 çıkmaktadır. 

Gerekli olan akım (Ik): Ik=A×Js 0.1 mA/ 𝑚2 x 478,5 𝑚2 =48 Ma 

 

Tablo 8. Kaplamanın cinsine bağlı olarak boru hasar yüzdeleri(k) (Revie and Uhlig, 2008). 

Kaplam Tipi 

Katodik Koruma Ömrüne göre 

Hasara uğrama yüzdesi ( k ) 

10 yıl 20 Yıl 30 Yıl 

Asfalt / Kömür katranı emaye 0,09 0,01 0,04 

Füzyon bağlanmış epoksi 0,12 0,02 0,06 

Sıvı Epoksi 0,03 0,1 0,3 

3 kat Epoksi - Polietilen 0,009 0,001 0,004 

3 kat epoksi - Polipropilen 0,009 0,001 0,004 

 

Tablo 9. Toprak rezistivitesine göre çıplak demir akım yoğunluğu (Revie and Uhlig, 2008). 

Toprak Rezistivitesi  

(Ohm.m) 

Çıplak Demir Akım Yoğunluğu 

( A / m² )  ( 300 C de ) ( JFe) 

< 10 0,02 

10 – 100 0,01 

100 – 1000 0,005 

> 1000 0,001 

 

İstenilen minimum katodik koruma ömrü 20 yıldır (TS 5141, 1987). 

Sistemde kullanılacak olan anot türü h.pot magnezyum anot olup 17 lb (7,7 kg)’dir. 

Anodun çıplak haldeki uzunluğu (La) 65 cm’dir. 

Anodun çıplak haldeki çapı (Da) 9 cm’dir. 

Anodun standart boyu (Ld) 80 cm’dir. 

Anodun dolgulu çapı (Dd) 20 cm’dir. 

Toprağın ortalama rezistivitesi (r) 6.000 Ohm.cm’dir. 

Dolgu rezistivitesi (r) 100 Ohm.cm’dir. 

H.pot magnezyum anot / dolgu geçiş direnci R(A-D) 

ρ

2×π×La
× [ln (4×

La

Da
) -1]        

100

2×3,14×65
× [ln (4×

65

9
) -1] =0.58 Ohm 
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Dolgu geçiş direnci/ toprak geçiş direnci R(D-T) 

ρ

2×π×Ld
× [ln (4×

Ld

Dd
) -1]     

6000

2×3,14×80
× [ln (4×

80

20
) -1] =21,17 Ohm 

Toplam anot direnci ise Rt=R(A-D)+R(D-T) formülü ile 21,75 Ohm olarak bulunur. 

Seçilen anot tipi h.pot magnezyum anot olup anodun Cu/CuSO4 referans elektrotuna göre 

potansiyeli 1700 mV, koruma potansiyeli gene Cu/CuSO4 referans elektrotuna göre 850 

mV’dir. 

Anot çalışma potansiyeli (Va=1700mV-850mV) 0,85 volt olarak hesaplanmaktadır. 

Anot akımı (Ia): Ia = Va / Rt ; 0.85 / 21.75=39,1 mA 

Teorik akım kapasitesi 2200 A.h/Kg, 

Anot verimi 0,5 

Kullanma faktörü 0,85 

Gerçek akım kapasitesi 1230 A.h/Kg 

Bir tek anot için anot ömrü hesabı: 

Anot Ömrü=
anot kütlesi(kg)×gerçek akım kapasitesi 

Anot akım çıkışı(A)×8760
        

7,7(kg)×1230 (A.h/Kg) 

0,0391 (A)×8760
=27,7 yıl 

Galvanik anotlu katodik koruma için gerekli olan anot adedi hesabı: 

Anot adeti(N)=
Is

Ia
      

48 mA 

39,1 mA
≌2 adet 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Deneysel çalışmalar kapsamında yapılan hesaplamalar sonucu katodik koruma projesinde 2 

adet 17 lb h.pot magnezyum anot kullanılması hattı korumak için yeterli olacaktır. Anotlar 

hattın orta noktasına yerleştirilecektir. Hattın başına ve anotların olduğu kısma birer adet 

toplamda 2 adet STP ölçü kutusu konumlandırılması uygun olacaktır. 

Katodik koruma yöntemi seçimi koruma yapılacak bölgenin toprak yapısına ve korumanın 

uygulanacağı malzeme karakteristik özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Eğer 

hesaplamalar sonucu anot sayısı daha fazla olsa idi farklı koruma yöntemleri seçilme ihtimali 

doğacaktı yalnız bu araştırma konusu olan boru için galvanik anatlu koruma yöntemi en ideal 

katodik koruma yöntemi olacaktır. 
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ÖZET 

Anavatanı Asya kıtası olan kenevir, dünyanın pek çok bölgesine, insanlar ile göç etmiş kadim 

bir bitkidir. Medeniyetler tarihi boyunca insanlığa sunduğu faydalar ve hizmetler 

doğrultusunda, kuşakdan kuşağa faydalı bir bitki türü tanımlaması ile aktarılmıştır. Kenevir 

bitkisinin “Cannabis Sativa L.” türü,  bilinen en eski lif bitkilerindendir.  Lifleri, iplik, halat, 

kumaş gibi çeşitli ürünler için kullanılırken, bitkinin farklı kısımları da ilaç yapımında 

kullanılmaktadır. Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgular doğrultusunda, Mezopotamya 

medeniyetlerinden, Anadolu medeniyetlerine, birçok noktada kenevir tarımı ve bitkinin 

işlenmesi ile elde edilen ürünlerin, gündelik hayatta kullanımına dair antik kanıtlara 

rastlanmaktadır. Bu bağlamda, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, Anadolu topraklarında 

da endüstriyel kenevir ve buna dayalı bir üretim hafızası bulunmaktadır. Türkiye’nin ilkim 

şartlarında kolaylıkla yetiştirilebilen bu endüstriyel bitkinin; ikinci dünya savaşı ardından dâhil 

olunan uluslararası anlaşmalar sonucu üretimi ve dolayısı ile ekonomisi sınırlandırılmıştır. Bu 

sebepten ötürü, organik ve sürdürülebilir olan kenevir hammaddesi, zirai olarak unutulmuş ve 

ekonomik anlamda payını petrol bazlı, ithal hammaddelere kaptırmıştır. Yakın zamana dek 

potansiyeli göz ardı edilen kenevir bitkisi, günümüzde tekrar ekonomiye kazandırılmaya 

çalışılmaktadır.  

Sürecin geleceği ve potansiyel faydalarının, mimarlık ve iç mimarlık disiplinlerinin 

perspektifinden ele alındığı bu çalışmada, endüstriyel kenevir bazlı ürünlerin, yapı sektörü ve 

alt sektörlerinde, insan sağlığı ve çevreye duyarlılığı bağlamında yapı malzemesi olarak 

kullanım alanları araştırılmıştır. Mevcut sentetik ürünler ile kıyaslamalar yapılırken, önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Cannabis Sativa Linnaeus, Endüstriyel Kenevir Lifi, Yapı Malzemesi, İç 

Mimarlık, Mimarlık 

 

ABSTRACT 

Cannabis, which originated in Asia, is an ancient plant that migrated to many parts of the world 

with mankind. In line with the benefits and services offered to humanity throughout the history 
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of civilizations, it has been inherited from generation to generation with the definition of a 

useful plant. Cannabis Sativa L. species is one of the oldest known fiber plants. While its fibers 

are used for various products such as thread, rope and fabric, different parts of the plant are also 

used in medical products. In line with the findings obtained from archaeological excavations, 

ancient evidences of cannabis plant cultivation and processing in daily life, are also encountered 

at many sites from Mesopotamian civilizations to Anatolian civilizations. In this context, there 

is also an industrial hemp and hemp based production memory in Anatolian lands as well as 

many countries in the world. This industrial plant, which can be grown easily under the climate 

conditions of Turkey; After the Second World War, its production and related economy were 

restricted as a result of the international agreements involved. For this reason, the organic and 

sustainable hemp raw material has been forgotten agriculturally and has lost its share to 

petroleum-based imported raw materials. The cannabis plant, its potential has been ignored 

until recently, is now being tried to be brought back to the economy. 

In this study, the future and potential benefits of the hemp industry is discussed from the 

perspective of architecture and interior architecture disciplines. The usage of industrial hemp-

based products in the construction sector and its sub-sectors as building materials in the context 

of human health and environmental sensitivity were investigated the while comparisons among 

hemp based and existing synthetic products and recommendations were made. 

Keywords: Cannabis Sativa Linnaeus, Industrial Hemp Fiber, Building Material, Interior 

Design, Architecture 

 

GİRİŞ/INTRODUCTION 

• Anavatanı Asya kıtası olan kenevir, dünyanın pek çok bölgesine, insanlar ile göç etmiş 

kadim bir bitkidir. Medeniyetler tarihi boyunca insanlığa sunduğu faydalar ve hizmetler 

doğrultusunda, kuşaktan kuşağa faydalı bir bitki türü tanımlaması ile aktarılmıştır (Acar M ve 

Dönmez A,2016). 

• Cannabis, which originated in Asia, is an ancient plant that migrated to many parts of 

the world with mankind. In line with the benefits and services offered to humanity throughout 

the history of civilizations, it has been inherited from generation to generation with the 

definition of a useful plant.  

• Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgular doğrultusunda, Mezopotamya 

medeniyetlerinden, Anadolu medeniyetlerine, birçok noktada kenevir tarımı ve bitkinin 

işlenmesi ile elde edilen ürünlerin, gündelik hayatta kullanımına dair antik kanıtlara 

rastlanmaktadır (Akpinar,  D.  ve  Nizamoğlu,  A.,  2019).  

• In line with the findings obtained from archaeological excavations, ancient evidences 

of cannabis plant cultivation and processing in daily life, are also encountered at many sites 

from Mesopotamian civilizations to Anatolian civilizations.  

• Günümüzde Kenevir liflerinden üretilebilen ürün yelpazesi oldukça genişletilmiştir. 

Yenilikçi, çevreci ve hayal gücü ile sınırlı bir bakış açısı ile endüstriyel kenevir, geleceğin göz 

kırpan doğal malzemelerinden biridir.(Aytaç, S. 2018). 

PROCEEDINGS BOOK 332 www.izdas.org



  

• Today, the product range that can be produced from hemp fibers has expanded 

considerably. Industrial hemp is one of the natural materials of the future with an innovative, 

environmental and creative perspective.  

 

KENEVİR YETİŞTİRMEK İÇİN UYGUN İKLİM KOŞULLARI 

SUITABLE CLIMATE CONDITIONS FOR GROWING HEMP 

• Kenevir yağışlı ve nemli bölgelerde iyi bir lif ürünü vermektedir. Dolayısı ile 

Türkiye’de Karadeniz bölgesinde iyi bir lif ürünü verir (BAŞER,İ 2002). 

• Hemp gives a good fiber product in rainy and humid regions. Therefore, it gives a good 

fiber product in the Black Sea region of Turkey.  

• Kurak ve yüksek sıcaklık, kenevir bitkisinin olgun duruma gelmesini hızlandırarak lif 

kalitesinde düşüşe neden olmaktadır (Karataş Ş, 2018). 

• Drought and high temperature accelerate the maturity of the cannabis plant, causing a 

decrease in fiber quality.  

• Kenevirin toprak seçiciliği de yoktur. Saf, çok ağır bünyeli ve çok kumlu olmayan 

topraklarda verim düşük olduğu için tercih edilmemektedir; ancak alüvyal  olan topraklarda; 

besin maddeleri zengin, gevşek topraklarda çok fazla verim alındığı gözlemlenmiştir (Karataş 

Ş, 2018). 

• Hemp also does not have soil selectivity. It is not preferred in pure, very heavy textured 

and not very sandy soils since the yield is low; However, it has been observed that very high 

yields are obtained in loose soils rich in nutrients, which is call alluvial soil.  

• Ayrıca kenevir bitkisi gübre ve tarım ilacına ihtiyaç duymadan da yetiştirilebilmektedir. 

Buradan anlaşıldığı üzere kenevir organik tarım ve çevreye duyarlılık açısından da uygundur 

(Ulaş, E. 2018)  

• In addition, the cannabis plant can be grown without the need for fertilizers and 

pesticides. As it can be understood from here, hemp is also suitable for organic farming and 

environmental awareness.  

• Anadolu topraklarında da endüstriyel kenevir ve buna dayalı bir üretim hafızası 

bulunmaktadır ve 2016 yılında yürürlüğe giren ‘Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü 

Hakkında Yönetmelik’ ile 19 ilde kontrollü kenevir yetiştiriciliği başlatılmıştır  (‘’ Kenevir 

Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik’’,2016)  

• There is also industrial hemp and a production memory based on it in Anatolian lands, 

and with the "Regulation on Cannabis Cultivation and Control" that entered into force in 

2016, controlled cannabis cultivation was started in 19 provinces.  

• Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, 29842 sayılı bu yönetmeliğinde kenevir 

yetiştiriciliğine izin verilen şehirler aşağıdadır. (Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü 

Hakkında Yönetmelik’’,2016)  

 

The provinces where hemp cultivation is allowed in this regulation numbered 29842 of 

the Ministry of Food, Agriculture and Livestock are listed below. 

• Amasya, Antalya  

• Bartın, Burdur 

• Çorum, İzmir 
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• Karabük, Kastamonu 

• Kayseri, Kütahya 

• Malatya, Ordu 

• Rize, Samsun 

• Sinop, Tokat 

• Uşak, Yozgat 

• Zonguldak 

 

KENEVİR LİFİ BAZLI YAPI MALZEMELERİ/ HEMP FIBER BASED BUILDING 

MATERIALS 

• Kenevir lifi, ev tekstilden lif levhalara, yalıtım ve dolgu malzemelerinden mobilya 

sektörüne, Yapı sektörü ve alt sektörlerinin bir çoğunda kullanılabilmektedir. 

• From home textiles to fiberboards,  insulation and filling materials to the furniture 

industry, hemp  fiber can be used  in building sector and many of its sub-sectors.  

• TABLO 1 kenevir blok     (URL-1)                                          kenevir kumaş                              

(URL-2) 

 

   

• Kenevir bazlı bu ürünler, azalmakta olan doğal kaynaklar ve sentetik ürünlere doğal ve 

sağlıklı bir alternatif sunar. 

• These hemp-based products offer a natural and healthy alternative to dwindling natural 

resources and synthetic products.  

 

YAPI SEKTÖRÜ VE ALT SEKTÖRLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞAL 

MALZEME İHTİYACI/ NEED FOR SUSTAİNABLE NATURAL MATERIALS IN 

BUILDING SECTOR AND SUB-SECTORS 

• Ağaç malzeme birçok alanda kullanılmasından dolayı insan yaşamında önemli bir yer 

teşkil etmektedir. Orman kaynaklarından sağlanan odunlar dikili halde ki ağaçların kesilmesi 

veya budanması halinde elde edilen odunun çeşitli işlemlerden geçerek kâğıt, kereste, parke, 

kaplama, levha vb ürünlere dönüştürülebilmektedir. Artan nüfus ve endüstriyelleşme de ki 

gelişmeler sebebi ile odun kaynaklarına olan ihtiyaçta artmaktadır (Yavuz Y,2021). 

• Wood material has an important place in human life because it is used in many areas. 

The wood obtained from forest resources can be converted into products such as paper, timber, 

parquet, veneer, board, etc., by going through various processes in the case of cutting or pruning 
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the planted trees. Due to the increasing population and developments in industrialization, the 

need for wood resources is increasing.  

• Tablo 1 de OGM’nin son 4 senede ki odun üretimine bakıldığında  her geçen sene 

artmakta olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda endüstriyel odun ihtiyacı da sürekli artmaktadır. 

Türkiye’de odun hammadde ihtiyacını karşılamak için orman ekosistemine ciddi zararlar 

verilmektedir. 2017-2020 yılı arasında ki bu artışın ana nedeninin 2018 yılında döviz kurlarında 

ki hızlı artıştan dolayı orman endüstrisinin odun hammaddesini ülke içi üretimden karşılamak 

istemesidir.  

• When the wood production of OGM in the last 4 years is examined in Table 6, it is seen 

that it is increasing every year. In this direction, the need for industrial wood is constantly 

increasing. In order to meet the wood raw material need in Turkey, serious damages are given 

to the forest ecosystem. The main reason for this increase between 2017-2020 is the forest 

industry's desire to meet wood raw materials from domestic production due to the rapid increase 

in exchange rates in 2018.  

 

TABLO 1 Seçilmiş yıllara ait odun üretim miktarı (OGM,2021) 

TABLE 1 Wood production amount for selected years (OGM, 2021) 

                                                                      

                                                                                                                                                          

ENDÜSTRİYEL BAĞLAMDA ODUN VE PETROL ESASLI MALZEMELERE 

KIYASLA KENEVİRİN AVANTAJLARI / ADVANTAGES OF HEMP COMPARED 

TO WOOD AND PETROLEUM-BASED MATERIALS IN AN INDUSTRIAL 

CONTEXT 

• Yapı sektörü ve alt sektörlerinde önceden ithal edilen ahşap esaslı yapı malzemelerinin, 

ekonomik sebepler ile iç pazardan karşılanmak istenmesi, gözlerin yerel ormanlara 

çevrilmesine sebep olmuştur.   

• In the construction sector and its sub-sectors, the desire to meet previously imported 

wood-based building materials from the domestic market for economic reasons has led to a 

focus on local forests.  

• Bir ağacın yetişmesi uzun yıllar sürmektedir. Ancak kenevir dört ayda 

yetişebilmektedir. Üstelik bir dönümü 25 dönüm orman kadar oksijen üretmektedir. (URL-3) 

• It takes many years for a tree to grow. However, hemp can be grown in four months. 

Moreover, an acre produces oxygen as much as 25 decares of forest.  
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• Bir dönüm kenevirden dört dönüm ağaç kadar kağıt elde edilebilmektedir. Ağaçtan elde 

edilen kağıt sadece üç kez dönüştürülebilirken, kenevirin lif uzunluğu daha düşük olduğu için 

kenevirden elde edilen ise yedi-sekiz  kez dönüştürülebilmektedir. (URL-3) 

• One acre of hemp can produce as much paper as four acres of trees. Paper obtained from 

wood can only be recycled three times, while hemp from hemp can be recycled seven to eight 

times, as the fiber length of hemp is lower.  

• Plastik ürünlerin tamamı, kenevirden üretilebilmektedir ve kenevir plastiğinin doğa 

karışması kolaydır (URL-4).  

• All plastic products can be produced from hemp, and hemp plastic is easy to mix with 

nature.  

• Plastiklerin geri dönüştürülemeyen büyük kısmı, insanlar, hayvanlar ve doğal kaynaklar 

için tehdit oluşturmaktadır (URL-5)  

• The majority of plastics that cannot be recycled pose a threat to humans, animals and 

natural resources.  

• Kenevir bazlı yapı  malzemelerinin devreye girmesi ile, bu sektörlerdeki ihtiyacın çevre 

dostu ve sürdürülebilir bir biçimde karşılanması sağlanabilmektedir (URL-4)  

• With the introduction of hemp-based building materials, the needs in these sectors can 

be met in an eco-friendly and sustainable manner.  

• Bu yapı malzemeleri çevre için olduğu kadar, insan sağlığı için de ideal bir seçimdir. 

Bu ürünler ile temas edildiğinde, geçmişte kullanılan asbest gibi sentetik ve kanserojen 

malzemelerin aksine sağlık sorunları yaşanmaz (URL-4) 

• These building materials are a viable choice for the environment as well as human 

health. When these materials are contacted, health problems are not experienced, unlike 

synthetic and carcinogenic substances such as asbestos used in the past.  

• Kenevirin aksine sentetik liflerden oluşan, eski teknoloji ve vizyon ürünü malzemeler, 

sağlık sorunlarına sebep olmaktadırlar (URL-4)  

• Unlike hemp, materials consisting of synthetic fibers, old technology and vision 

products, cause health problems.  

 

TÜRKİYE ŞEHİRLERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMLE BELİREN ASBEST 

PROBLEMİ/ ASBESTOS PROBLEM EMERGING WITH GENTRIFICATION IN 

TURKISH CITIES 

• Asbest, lifli yapıya sahip kanserojen bir mineraldir (TEZCAN E, 2005). 

• Asbestos is a carcinogenic mineral with a fibrous structure.  

• İnsan sağlığı için tehlikeli hatta ölümcül bir maddedir. İnsan vücuduna genellikle 

solunum yoluyla girmekte ve başta akciğer olmak üzere birçok organda kanser dahil çeşitli 

sağlık sorunlarına sebep olmaktadır (TEZCAN E, 2005). 

• It is a dangerous and even deadly substance for human health. It usually enters the 

human body by breathing and causes various health problems, including cancer, in many 

organs, especially the lung.  

• Asbest açtığı sağlık problemlerine karşın, ideal bir yalıtım malzemesi olduğundan, 

Türkiye’de de sıklıkla kullanılmıştır (‘’Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı’’,2012). 
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• Despite the health problems it causes, asbestos has been used frequently in Turkey as it 

is an ideal insulation material.  

• Yakın geçmişe kadar asbest içerikli malzemeler; alt ve üst yapı inşaatlarında, kaplama 

ve yalıtım malzemesi olarak çokça kullanılmıştır (‘’Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik 

Planı’’,2012). 

• Until recently, materials containing asbestos were widely used as a coating and 

insulation material in infrastructure and superstructure constructions.  

• Türkiye’de 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı ‘Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ ile her türlü asbest ürününün kullanımı ve ticareti 

yasaklanmıştır (‘‘Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik’’,2013) 

The use and trade of all kinds of asbestos products are prohibited 

• İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında 

çok sayıda eski ve riskli bina yıkımı gerçekleşmektedir. 

• Many old and risky buildings are demolished in the ongoing urban transformation works 

in big cities such as Istanbul and Izmir.  

• Bu binaların yıkımı; ilgili yönetmelik tarafından belirlenmiş olan asbest sökümü ve 

uzaklaştırılmasında asbest tozunun önlenmesi ve bu tozdan doğacak sağlık risklerinden 

korunma önlemlerine göre yapılmalıdır. Ancak pratikte bu kurallar göz ardı edilmektedir 

(Gürcanlı GE, Duman E.) 

• The demolition of these buildings; In the removal and transportation of asbestos 

determined by the relevant regulation, it should be done in accordance with the precautions to 

prevent exposure to asbestos dust and to protect against health risks arising from this exposure. 

However, in practice these rules are ignored.  

• Asbest lifleri yıkım esnasında ufalanıp toz halini aldıktan sonra, rüzgarın da etkisiyle 

çok daha geniş alanlara yayılmakta ve bu toza maruz kalan insan sayısı giderek artmaktadır 

(Gürcanlı GE, Duman E.). 

• After asbestos fibers crumble and become powder during demolition, they spread to 

much larger areas with the effect of the wind and the number of people exposed to this dust is 

gradually increasing.  

• Asbest tozuna maruz kalanlarda mezotelyoma kanseri başta olmak üzere akciğer 

kanseri gibi sorunlar, yaklaşık 10 - 40 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalıkların 

vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkileri bir yana, devlete de yüklü sağlık giderleri olarak 

yansımaktadır (‘’Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı’’,2012). 

• Problems such as lung cancer, especially mesothelioma cancer in those exposed to 

asbestos dust may occur approximately 10-40 years after exposure. Apart from the negative 

effects of these diseases on the citizens, they are also reflected on the government as heavy 

health expenses.  
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TABLO 2 Mezotelyoma, asbest ve plevra kalınlaşma: yıllık zaman eğilimleri ölümler ve 

Endüstriyel Yaralanmalar Yardım Maluliyeti (IIDB) vakaları* (URL-5) 

TABLE 2 Mesothelioma, asbestosis, and pleural thickening: time trends in annual deaths and 

Industrial Injuries Benefit Disablement (IIDB) cases*  

 

 

• Üretiminden bertarafına, her aşamasında tehdit oluşturan böylesi malzemelerin,  doğal 

içeriği arttırılmış, insan ve çevre sağlığı düşünülerek üretilmiş malzemeler ile güncellenmesi 

gerekmektedir. 

• Such materials, which pose a threat at every stage from production to disposal, need to 

be updated with materials whose natural content has been increased and produced with human 

and environmental health in mind.  

• Özellikle üst yapı tasarımlarında malzeme seçimleri yapılırken, doğal içerik ve insan ile 

temas hususlarına dikkat edilmelidir.  

• Particular attention should be paid to natural content and human contact issues in the 

selection of materials for superstructure designs.  

 

Tablo 3 Türkiye Kanser İstatistikleri/Turkey Cancer Statistics    (URL-6)       
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Kenevir Bazlı Malzemelerin İç Mekânda Kullanımı  

Use of Hemp Based Materials in Interior Space 

• Kenevir liflerinden elde edilen kumaşların, ev tekstil ve mobilya sektöründe geniş bir 

kullanım alanı vardır ( Seki, Y., Selli, F., Şen, K., Erdoğan, Ü.H. 2017).  

• Fabrics obtained from hemp fibers have a wide range of uses in the home textile and 

furniture industry.  

• Perdelik kumaşlardan döşemelik kumaşlara ve tüm diğer insanla temas eden yumuşak 

yüzey kaplamalarında, sentetik malzemeler yerine kenevir esaslı malzemeler tercih edildiğinde, 

yapısı ve nefes alan dokusu ile uzun süreli kullanımlarda terleme gibi problemler, sentetik 

kumaşlara göre çok daha az yaşanır (Seki, Y., Selli, F., Şen, K., Erdoğan, Ü.H. 2017).  

• From curtain fabrics to upholstery fabrics and all other soft surface coatings that come 

into contact with people, when hemp-based materials are preferred instead of synthetic 

materials, problems such as sweating in long-term use with its structure and breathing texture 

are much less experienced than synthetic fabrics.  

• Doğal liflerden üretilmiş malzemenin, temas kaynaklı alerji sorunları yaratma ihtimali 

çok daha düşüktür. 

• Material made from natural fibers is much less likely to cause contact-induced allergy 

problems.  

• Mobilya sektörü ve iç mimari uygulamalarında ahşap ve petrol esaslı malzemelerin 

yerini, kenevir esaslı malzemeler alabilir (Seki, Y., Selli, F., Şen, K., Erdoğan, Ü.H. 2017).  

• Wood and petroleum-based materials can be replaced by hemp-based materials in 

furniture industry and interior architecture applications.  

• İç mekan yıkım ve sökümlerinde, temastan kaynaklı sağlık sorunları, sentetik 

malzemelere oranla çok daha düşüktür. 

• In interior demolition and dismantling, health problems caused by contact are much 

lower than synthetic materials. 

 

SONUÇ/ CONCLUSION 

• Türkiye’ de yönetmelik ile kontrol altına alınmış endüstriyel kenevir üretiminin; Yapı 

sektöründe kullanılacak malzeme üretimine ham madde sağlaması, ülke ekonomisine fırsatlar 

sunarken doğal kaynakları da muhafaza edebilecek bir çözüm sunmaktadır. 

• The fact that industrial hemp production, which is controlled by regulation in Turkey, 

provides raw materials for the production of materials to be used in the construction sector, 

offers a solution that will preserve natural resources while providing opportunities for the 

country's economy.  

• Geniş bir yelpazede kullanılabilen kenevir lifleri, gelecekte yapı  sektörünün doğal 

malzeme ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenebilecek potansiyele sahiptir. Bu 

potansiyelin ar-ge çalışmaları ile geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

• Hemp fibers, which can be used in a wide range, have the potential to play an important 

role in meeting the natural material needs of the construction industry in the future. This 

potential needs to be developed with R&D studies.  

• Mimari ve iç mimari tasarımlarda, insan ve çevre odaklı, sürdürülebilir bir tasarım 

anlayışının önemi, kentsel dönüşüm yıkımlarında bir kez daha ortaya konulmuştur. Basit bina 
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yalıtımlarında bile tercih edilen kanserojen malzemelerin her aşamada ürettikleri sorunların, 

çözdükleri problemlerden daha ağır bastığı gerçeği göz ardı edilmemelidir.  

• The importance of a sustainable design approach focused on human and the 

environment in architectural and interior design has been demonstrated once again in urban 

transformation demolitions. The fact that the problems produced by carcinogenic materials, 

which are preferred even in simple building insulation, at every stage outweigh the problems 

they solve, should not be ignored.  

• Malzeme seçimlerinde, malzemenin üretilmesinden bertarafına kadar her aşaması 

irdelenmeli, doğaya ve insan sağlığına olası etkileri  göz önünde bulundurulmalıdır. 

• In material selection, every stage from the production of the material to its disposal 

should be examined, and its possible effects on nature and human health should be considered.  

• İnsan ile doğrudan ve dolaylı temas edecek malzemelerin sağlık açısından irdelenmeleri 

gerekmektedir. Mümkünse bu malzemelerin, tasarımcılar tarafından, doğal ya da doğal içeriği 

artırılmış malzemelerden seçilmeleri gerekmektedir. 

• Materials that will come into direct and indirect contact with humans should be 

examined in terms of health. If possible, these materials should be chosen by the designers from 

natural or naturally enhanced materials.  

• Kenevir esaslı yapı malzemeleri günümüzün petrol ve ahşap esaslı malzemelerinin, bir 

çoğunun yerini alabilecek potansiyele sahiptir.  

• Hemp-based building materials have the potential to replace many of today's petroleum 

and wood-based materials.  

• Endüstriyel kenevir üretiminde lif verimini artırabilecek ve bu liflerin işlenmesinde 

önemli rol oynayacak, sanayi - üniversite işbirliği programlarının desteklenmesi önem 

taşımaktadır. Bu bağlamda,  mimarlık ve iç mimarlık disiplinlerinde geliştirilebilecek 

malzemelerin ar-ge süreçleri de desteklenmelidir. 

• It is important to support industry-university cooperation programs that can increase 

fiber yield in industrial hemp production and play an important role in the processing of these 

fibers. In this context, the R&D processes of materials that can be developed in the disciplines 

of architecture and interior architecture should also be supported. 

• Kenevir bitkisi antik zamanlardan beri lifleri ile malzeme olarak kullanılmıştır ve 

gelecekte de insanlığa sağlıklı malzemelerin ham maddesini sunmaya devam edecektir.  

• The hemp plant has been used as a material with its fibers since ancient times and will 

continue to provide humanity with the raw material of healthy materials in the future.  

 

KAYNAKÇA/ REFRENCES 

Acar, M., Dönmez, A. (2016). Kenevire Farklı Bir Bakış. 2. Ulu[1]sal Biyoyakıtlar 

Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-30 Eylül, 2016, Samsun, Türkiye, 265-270. (04.06.2021) 

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, 2013, 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17050&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

(04.06.2021) 

Akpinar,  D.  ve  Nizamoğlu,  A.,  2019.  Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e  kenevir  üretimi.  Social  Sciences,  14(4), 1223-1236  (03.06.2021) 

PROCEEDINGS BOOK 340 www.izdas.org

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17050&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


  

Aytaç, S. (2018). Endüstriyel Kenevir Gerçeği ve Ülkemizdeki Durum, Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdür[1]lüğü Endüstriyel Kenevir Gerçeği Paneli, 2-3 Mayıs, 2018, 

Samsun. (04.06.2021) 

Başer, İ., (2002). Doğal Lifler. Lif Bilgisi 2. Bölüm, Marmara Üniversitesi Döner Sermaye 

İşletmesi Teknik Eğitim Fakül[1]tesi Matbaa Birimi, 53-54. (04.06.2021) 

Gedik, G., Avinç, O.O., Yavaş, A. (2010). Kenevir lifinin özellikleri ve tekstil endüstrisinde 

kullanımıyla sağladığı avantajlar. Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 4(3): 39-48.  

Gürcanlı GE, Duman E. “Kentsel Dönüşüm, Yıkımlar, Asbest”. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Meclisi, http://docplayer.biz.tr/3836241-Kentsel-donusum-drercan-duman-halk-

sagligi-msc-doc-dr-gurkan-emregurcanli-itu-insaat-fak-ins-muh-bol-ogr-uyesi.html 

(04.06.2021) 

Güller, B. (2001). Odun Kompozitleri  Süleyman  Demirel Üniversitesi  Orman 

FakültesiDergisi. (05.06.2021) 

Karataş, Ş (2018), Endüstriyel Kenevir Formu I-II, https://www.aydin.edu.tr/tr-

tr/arastirma/universite-

yayinlari/Documents/I.%20VE%20II.%20ENDUSTRIYEL%20KENEVIR%20FORUMU%2

0KITAP.PDF (04.6.2021)  

Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (2016), 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-3.htm  

Orman Mühendisleri Odası. (2019). Yeryüzündeki Serüveni İnsanlık Tarihi Kadar Eski 

Kenevir. Yeşil Dünya Orman Mühendisleri Odası Yayın Organı, 56(3). (05.06.2021) 

Özdemir, S., Tekoğlu, O. (2013). Ekolojik tekstil ürünlerinde kullanılan hammaddeler. Akdeniz 

Sanat Dergisi 4(8): 27- 30 (05.06.2021)  

Seki, Y., Selli, F., Şen, K., Erdoğan, Ü.H. (2017). Kompozit malzeme üretiminde kullanılacak 

bitkisel liflerin alkali mo[1]difikasyonu sonrası  morfolojik ve kimyasal yapılarındaki 

değişimin incelenmesi. Tekstil ve Mühendis 24(108): 222-232. (04.06.2021) 

Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı (2012), https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser 

db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf (04.06.2021) 

Tezcan E (2005),  Asbest Nedir?, 

https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/21fa74b50ba3f7c_ek.pdf (04.06.2021) 

Ulaş, E. (2018). Gerçek Köye Dönüş Projesi: Kenevir. Hatice Bahtiyar (Editör), Hiperlink 

Yayınları, İstanbul. (04.06.2021) 

Yavuz Y (2021), https://www.evrensel.net/haber/427172/milli-parklardaki-ormanlarda-ucuz-

hammadde-icin-agac-kiyimi-yapilacak. (04.06.2021) 

URL-1, http://www.kocakco.com/kenevirle-insaat/ . (04.06.2021) 

URL-2, https://kenevirhaber.com/kenevir-kumasi-hakkinda-her-sey/ . (04.06.2021) 

URL-3, https://listelist.com/kenevir-faydalari/. (04.06.2021) 

URL-4, https://baslangicnoktasi.org/kenevir-bazli-plastik/. (04.06.2021) 

URL-5, https://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/asbestos-related-disease.pdf. (04.06.2021) 

URL-6, https://www.drozdogan.com/turkiye-kanser-istatistikleri-2020/ (04.06.2021 

PROCEEDINGS BOOK 341 www.izdas.org

http://docplayer.biz.tr/3836241-Kentsel-donusum-drercan-duman-halk-sagligi-msc-doc-dr-gurkan-emregurcanli-itu-insaat-fak-ins-muh-bol-ogr-uyesi.html
http://docplayer.biz.tr/3836241-Kentsel-donusum-drercan-duman-halk-sagligi-msc-doc-dr-gurkan-emregurcanli-itu-insaat-fak-ins-muh-bol-ogr-uyesi.html
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/universite-yayinlari/Documents/I.%20VE%20II.%20ENDUSTRIYEL%20KENEVIR%20FORUMU%20KITAP.PDF
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/universite-yayinlari/Documents/I.%20VE%20II.%20ENDUSTRIYEL%20KENEVIR%20FORUMU%20KITAP.PDF
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/universite-yayinlari/Documents/I.%20VE%20II.%20ENDUSTRIYEL%20KENEVIR%20FORUMU%20KITAP.PDF
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/universite-yayinlari/Documents/I.%20VE%20II.%20ENDUSTRIYEL%20KENEVIR%20FORUMU%20KITAP.PDF
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-3.htm
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser%20db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser%20db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser%20db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser%20db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser%20db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser%20db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser%20db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser%20db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser%20db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser%20db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser%20db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser%20db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser%20db/yayinlar/raporlar/Turkiye_Asbest_Kontrolu_Stratejik_Plani_2012.pdf
https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/21fa74b50ba3f7c_ek.pdf
https://www.evrensel.net/haber/427172/milli-parklardaki-ormanlarda-ucuz-hammadde-icin-agac-kiyimi-yapilacak
https://www.evrensel.net/haber/427172/milli-parklardaki-ormanlarda-ucuz-hammadde-icin-agac-kiyimi-yapilacak
http://www.kocakco.com/kenevirle-insaat/
http://www.kocakco.com/kenevirle-insaat/
http://www.kocakco.com/kenevirle-insaat/
http://www.kocakco.com/kenevirle-insaat/
http://www.kocakco.com/kenevirle-insaat/
https://kenevirhaber.com/kenevir-kumasi-hakkinda-her-sey/
https://listelist.com/kenevir-faydalari/
https://baslangicnoktasi.org/kenevir-bazli-plastik/
https://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/asbestos-related-disease.pdf
https://www.drozdogan.com/turkiye-kanser-istatistikleri-2020/


CARDIOVASCULAR DAMAGE IN DIABETES MELLITUS 
Luminita OLEİNİC 

State Medical and Pharmaceutical University «Nicolae Testemitanu», 
Chisinau, Republic of Moldova. 

Dr. Oxana SARBU 
Department of Internal Medicine Semiology, State Medical and Pharmaceutical University 

«Nicolae Testemitanu», Chisinau, Republic of Moldova. 

ABSTRACT 
Introduction. The impact of diabetes is important due to chronic cardiovascular complications, 
present in 50% of patients with primary diagnosed diabetes type 2. They have a 2-4 times higher 
risk for stroke and 1.5-3.6 times for cardiovascular mortality. Chronic complications 
significantly decrease the quality of life. 
Material and methods. The study included 52 subjects who were analyzed simultaneity of 
diagnosis of diabetes, hypertension and major risk factors. And the quality of life was assessed 
according to the SF 36 questionnaire. 
Results. The average age of patients is 52.28 years. We evaluated the correlation from the 
diagnosis of type 1 diabetes to the development of microvascular complications, in the range 
of 0-5 years were not detected, and patients with type 2 diabetes in the range of 0-5 years, 36.3% 
showed diabetic retinopathy and 36.3 % diabetic neuropathy. At 20 years of type 2 diabetes, all 
patients developed diabetic neuropathy, diabetic nephropathy and diabetic retinopathy at 
different stages, 45.45% AMI including 27.27% silent AMI. Stroke suffered 15.09%, angina 
pectoris 90.90%, arrhythmias 54.54% of patients. In patients with type 1 diabetes, the physical 
health score is 63.48, the mental component score 40.12. Physical health score 45.17, mental 
component score 39.55 in type 2 diabetes 
Conclusions. Cardiovascular complications are dependent on the duration of diabetes. Patients 
with type 1 diabetes have developed cardiovascular complications over 10 years, and patients 
with type 2 diabetes have microvascular and macrovascular complications at the time of 
diagnosis, the incidence increasing over time. Patients with type 1 diabetes reported a better 
quality of life compared to type 2 diabetes, due to the age difference and the presence of 
comorbidities. 
Keywords: Diabetes mellitus, cardiovascular system, SF36 
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ABSTRACT 
Heart failure (HF) is highly prevalent in patients with chronic kidney disease (CKD) and end-
stage renal disease (ESRD) and is strongly associated with mortality in these patients. Heart 
failure (HF) is the leading CV complication in CKD patients and its prevalence increases with 
declining kidney function. One of the major mechanisms of worsening renal function in patients 
with HF is considered to be long-term reduced renal perfusion. 
Material and methods. The study included 94 subjects who were analyzed simultaneity of 
diagnosis of heart failure and kidney failure. The average age of patients was 49.5 years (range 
18 to 72 years). The patients were examined of laboratory and instrumental. 
Results: Patients with BCR G1 who have heart failure are 3 of whom 1 (33.33%) is in NYHA 
class I and 2 (66.67%) are class II patients. Patients with BCR G2 include a number of 30 
consisting of 1 (3.33%) NYHA class I patient, 27 (90%) NYHA class II patients, and 2 (6.67%) 
class III patients. However, in patients with BCR G3 it was found that 23 (95.83%) correspond 
to NYHA functional class II and 1 (4.17%) class III patient out of 24 patients with a glomerular 
filtration rate between 30-59 ml / min / 1.73 m2. Out of 19 patients with BCR G4 18 (94.74%) 
are NYHA class II IC and 1 (5.26%) class III patient. In patients with a glomerular filtration 
rate less than 15 ml / min / 1.73 m2, 14 (77.78%) were found to fit NYHA class II and 4 
(22.22%) class III. 
Conclusions. Most patients with heart failure correspond to NYHA class II 84 (89.36%), 
followed by 8 (8.51%) NYHA class III patients. 
Keywords: Heart failure, Chronic kidney disease, renal perfusion. 
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ABSTRACT 
Background: Our paper focuses on how to cope up with the current pandemic crisis and 
endeavours to understand the work-life balance during the coronavirus pandemic threat. 
Design of study: We have collected literature reports from PubMed, Wiley-Online,SAGE, 
Embase regarding the influence of global crisis along with challenges and issues faced during 
pandemic and portrayed conceptual framework to overcome from the present state. 
Results: Several study reports have revealed about crisis but in my review paper we have shown 
the management strategies, work-life balance by opting online mode to revive economy world-
wide. 
Conclusion: India was retinuing the conventional method of teaching but owing to the threat 
of coronavirus transmission and to revive economy, online mode of business, teaching was 
adopted in order to manage the crisis globally. 
Keywords: Work-life balance, COVID-19, online mode, revive economy, management 
strategies. 
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ABSTRACT 
Introduction 
Primary Hyperparathyroidism (PHP) is a common endocrine disorder. Approximately 85% of 
patients have parathyroid adenoma. Mean platelet volume (MPV) indicates the average size of 
platelets and reflects the rate of platelet production and stimulation. Increased MPV has been 
thought to be associated with cardiovascular risk. The aim of the study is to investigate the  
effect of PHP on MPV.  

Materials and Methods:  
This study included 40 hyperparathyroid patients with solitary parathyroid adenoma and 36 
controls with normal serum PTH and calcium (Ca) levels matched for age, and sex. All patients 
underwent 99mTc-sestamibi parathyroid scintigraphy and neck ultrasonography for adenoma 
localization. Patients who had any history of coronary artery disease, cerebrovascular disease 
and patients taking any medication affecting platelet function (e.g. aceltyl salicate, heparin, 
antiepileptics etc.) were excluded. Serum PTH, 25-OH vitamin D, Ca, albümin, phosphorus 
(P), and complete blood count were analysed. MPV differences between the patients and 
controls were investigated.  

Results:  
Mean age of patients was 50.6±7.3 years. 29 patients were female. Mean PTH levels were 
214.9±112.6 ng\L in patients, 49±6.3 ng\L in controls (p=0.001). Mean 25-OH-D levels were 
18.1±7.67 μg/L in patients, 26.60±4.04 μg/L in controls (p=0.02). Mean Ca levels were 
11.6±0.9 mg/dL in patients, 9.2±1.0 mg/dL in controls (p=0.01). Mean P levels were 2.4±0.02 
mg/dL in patients, 3.5±0.4 mg/dL in controls (p=0.002). There was no statistically significant 
difference between the PHP group and control group regarding age; gender; white blood cell, 
hemoglobin, and platelet count (p=0.07). Mean MPV levels in patients with PHP were found 
to be significantly higher when compared with healthy controls [8.74±0.60 fL and 7.64±0.65 
fL, respectively (p=0.001)].  

Conclusion: 
PHP due to parathyroid adenoma is associated with higher MPV levels. New clinical trials may 
determine whether MPV is a contributing factor to evaluate atherosclerotic risk in PHP.  
Key words: Mean platelet volume, hyperparathyroidism, parathyroid adenoma 
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ÖZET 
Günümüzde, Sanayi 4.0 kavramı birçok endişeleri ve umutları beraberinde getirmektedir. 
İşgücü piyasa verileri, yeni teknolojilerin özellikle fiziksel emeğin yerini giderek daha fazla 
alacağını ve yükselen mesleklerin insan zekasını daha fazla talep edeceğini göstermektedir. 
Ülkelerin bu süreçte atacakları adımlar istihdam yapıları açısından önemli olacaktır. Yeni 
üretim yapısının, sanayileşmenin çevreye verdiği zararı azaltacağı ve maliyetleri düşüreceği 
düşünülürken işgücü piyasalarına da etki edeceği düşünülmektedir. Yaşanan bu süreçte 
ülkelerin atacağı adımlar istihdam yapıları açısından önem arz edecektir. Veri madencisi, yapay 
zeka uzmanı, 3d yazılım programcılığı gibi mesleklerin gelecekte gözde meslekler olması 
beklenirken; geleneksel olarak sürdürülen veya herhangi bir eğitime ihtiyaç duymayan 
mesleklere ihtiyacın azalacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışmada Dördüncü Sanayi Devrimi 
olarak adlandırılan yeni teknolojik gelişmelerin bazı OECD ülkelerinde işgücü piyasası 
üzerinde beklenen etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, gelişmiş ülkelerin Sanayi 4.0’ı 
gelişmekte olan ülkelere göre çok daha erken benimsemiş olması, bu ülkelerin işgücü 
piyasasının değişimden etkilenmeyeceği anlamına gelmemekle birlikte bu etkilerin gelişmekte 
olan ülkelerde olduğu kadar zorluğa neden olmayacağını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Sanayi 4.0, İstihdam, İşgücü Piyasası, OECD Ülkeleri 

 
ABSTRACT 
Today, the concept of Industry 4.0, brings many concerns and hopes. Technological innovations 
eleminate some jobs while create new jobs. The labor market datas have shown that new 
technologies will increasingly displace physical labor in particular, and emerging jobs will put 
increasing demands on human intellect.  The steps that countries will take in this process will 
be important in terms of employment structures. While it is thought that the new production 
structure will reduce the damage caused by industrialization to the environment and reduce 
costs, it is thought that it will also affect the labor markets. While professions such as data 
miner, artificial intelligence specialist, 3d software programming are expected to be popular 
professions in the future; It is estimated that the need for professions that are traditionally 
maintained or do not require any training will decrease. In this study new technological 
developments that called Fourth Industrial Revolution the expected effects on the labour market 
in some OECD countries is investigated. The results of the study show developed countries are  
able to adopt Industry 4.0 much earlier than Developing countries ; this does not mean that the 
developed countries labor market would not be affected by this change but it means that those 
effects would not cause as many difficulties as they would for developing countries 
Keywords: Industy 4.0, Employment, Labor Market, OECD Countries 
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ÖZET 
Birey tasarlama iç güdüsü ile doğar zamanla bu güdü çevresel etkenlerle ve dış uyarıcılar 
etkisiyle körelmeye başlar. Çoçukken çok daha sınırsız hayaller kurabilirken, büyüdükçe bu 
yetimizi kaybetmeye, hayallerimizi sınırlandırmaya başladığımız düşünülmekte, ve bunun 
dolaylı olarak yeni şeyler tasarlama yeteneğimizde sınırlandırdığı, hayal edemeden tasarım 
yapmanın da oldukça zor ve kısıtlayıcı olduğu bilinmektedir. Erken dönemde bu güdü doğru 
çalışmalar ile desteklenirse geliştirebileceği, körelmelerin önüne geçilebileceği 
varsayılmaktadır. Bu doğrultuda küçük yaşlarda tasarım bilinci üzerine çalışmalar yapılırsa 
lisans eğitimi seviyesine gelene kadar körelmenin azalacağı düşünülmektedir.  
Ülkemiz temel eğitim sisteminde, tıp eğitimi alacak öğrenci için biyoloji, mühendislik eğitimi 
alacak öğrenci için fizik, matematik, kimya, beden eğitimi ve sağlık eğitimi alacak öğrenciler 
için, beden dersleri, konservatuar eğitimi alacak öğrenciler için, müzik dersleri ve bunun gibi, 
lisans eğitimine alt yapı hazırlayacak birçok ders bulunurken, tasarım eğitimine yönelik dersler 
müfredatlar da çok az sayıda ve içerik olarak tam anlamıyla tasarım eğitimine alt yapı 
oluşturacak düzeyde verilmemektedir.  Bu sebeple tasarım eğitimi alacak öğrenciler tasarım 
hakkında fikir sahibi olmadan lisans eğitimine başlamakta, lisans eğitimi süresince tasarımın 
ne olduğunu öğrenmeye çalışılırken çok fazla zaman kaybedilmekte lisans eğitimi seviyesine 
geçilmesi uzun zaman almaktadır. Bu kayıp lisans müfredatında ulaşılması gereken düzeye 
varmayı geciktirmektedir. Çocukların tasarım yeteneklerini hangi yaş aralığında kaybettiği 
tespit edilerek belirlenen yaş aralığındaki öğrenim müfredatlarına tasarım temelli ders 
içeriklerinin eklenmesinin önerilmesi için model geliştirilmesi amaçlanmıştır. Oluşturulacak 
model lisans eğitimindeki temel tasarım derslerini destekleyici nitelikte olması 
düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen modelin doğruluğunun ve 
çalışabilirliğinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada Türkiye sınırları içerisinde 
bulunan ilköğretim okullarında işlenen Görsel Sanat ders içeriği incelenmiştir. Dersi veren 
öğretmenlerle görüşmeler sağlanmıştır. Literatür taramaları yapılmıştır ve model önerisi 
oluşturulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Tasarım,  Mimarlık, Mimarlık Eğitimi, Temel Eğitim 

 
ABSTRACT 
The individual is born with the instinct of design, and over time, this motive begins to be blunted 
by environmental factors and external stimuli. While we can dream much more unlimited as a 
child, it is thought that as we grow up we begin to lose this ability and limit our dreams, and it 
is known that this indirectly limits our ability to design new things, and it is quite difficult and 
restrictive to design without being able to imagine. It is assumed that if this motive is supported 
with correct studies in the early period, it can be developed and atrophies can be prevented. In 
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this direction, it is thought that if studies on design awareness are carried out at a young age, it 
will decrease until the level of undergraduate education. 
In the basic education system of our country, for students who will receive medical education, 
biology, engineering for students who will receive physics, mathematics, chemistry, physical 
education and health education, for students who will receive physical education, conservatory 
education, music lessons and so on, undergraduate education While there are many courses to 
prepare a structure, the courses for design education are very few in the curriculum and they 
are not given at a level that will fully constitute a foundation for design education. For this 
reason, students who will receive design education start undergraduate education without 
having an idea about design, while trying to learn what design is during undergraduate 
education, a lot of time is wasted and it takes a long time to move to the undergraduate education 
level. This loss delays reaching the required level in the undergraduate curriculum. It was aimed 
to develop a model to propose the addition of design-based course contents to the learning 
curriculum in the specified age range by determining the age range of children who lost their 
design skills. The model to be created is thought to support the basic design courses in 
undergraduate education. It is aimed to evaluate the accuracy and operability of the model 
developed for this purpose. In this study, the content of the Visual Art course taught in primary 
schools within the borders of Turkey was examined. Interviews were made with the teachers 
who gave the course. Literature reviews were made and a model proposal was created. 
Keywords: Design, Architecture, Architectural Education, Basic Education 
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ÖZET 
Türkiye’de yaygın yabancı dil olarak İngilizce öğretilmektedir. Öğretim materyalleri, öğrenme 
süreci içerisinde öğretmen tarafından değişik ortamlarda öğrencilere sunulan resim, maket, 
basılı materyaller, video, internet sayfaları gibi eğitim amaçlı hazırlanmış araçlardır. Ders 
materyalleri dilin öğretiminde öğretmene ve öğrencilere birçok avantaj sağlamaktadır. Doğru 
materyallerin derse karşı olumlu tutum geliştirmeyi ve dil öğrenmeyi desteklerken, yanlış 
materyaller ile dil öğretimi başarısızlık ile sonuçlanabilir. Bu çalışmada farklı okul 
düzeylerinde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin ders materyali ve ders kitaplarının 
seçiminde kullandıkları kriterlerin neler olduğunu ve farklı düzeyler arasında ders materyali 
seçiminde benzerlikler ve farklılıkların neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 
betimsel bir çalışma olmakla beraber nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine uygun 
olarak yapılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 15 ilkokul, 17 ortaokul ve 19 lise olmak üzere 
toplan 51 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır.  Yarı yapılandırılmış bir rehber görüşme formu 
kullanılarak katılımcıların görüşleri alınmış, katılımcılardan elde edilen veriler kod ve temalar 
oluşturacak şekilde betimsel analiz yapılmış ve tablolara dönüştürülmüştür. Tablolar yer alan 
temalar ve kodlar katılımcılardan alınan doğrudan alıntılar ile desteklenmiştir. Çalışmadan elde 
edilen bulgulara göre ders materyali seçiminde düzey fark etmeksizin “görsel zenginlik” 
katılımcıların çoğunluğu (f=36) tarafından edilen ölçüt olmuştur. İkinci olarak ilkokul 
öğretmenleri eğlenceli ve güncel materyalleri tercih ederken ortaokul öğretmenlerinin de yaşa 
uygun ve eğlenceli materyaller olmasına dikkat ettikleri görülmektedir. Benzer görüşleri farklı 
önceliklerde lise düzeyinde çalışan İngilizce öğretmenlerinin de dile getirdiği görülmüştür. 
İngilizce öğretmenlerinin ders kitabı seçim kriterlerine ilişkin olarak ilk ve ortaöğretimde 
görsellik öncelikli ölçüt olarak belirtilirken, lise düzeyinde çalışan öğretmenlerini konuların 
anlatım şekline daha fazla dikkat ettikleri görülmüştür. Ders kitaplarının seçiminde ilk ve 
ortaokul öğretmenlerinin daha benzer görüşler ifade ettikleri, lise düzeyindeki öğretmenlerden 
kitap seçimi konusunda farklılaştıkları görülmüştür. Lise düzeyinde dil becerilerini 
geliştirmeye yönelik etkinliklerin bol olması, alıştırmalara ve ilgi çekici metinlere yer verilmesi 
görsellikten daha önce gelmektedir. Fiyat bütün okul düzeylerinde çalışan katılımcıların 
birçoğu tarafından bir ölçüt olarak ileri sürülmekle beraber diğer özelliklere göre öncelikli bir 
kriter olarak ifade edilmemiştir. 
Anahtar kelimeler: Kitap seçim kriterleri, ders materyali, İngilizce öğretmenleri 
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ABSTRACT 
English is taught in Turkey as the most common foreign language. Teaching materials are tools 
prepared for educational purposes such as pictures, models, printed materials, videos, internet 
pages presented to the students in different environments by the teacher during the learning 
process. Course materials provide many advantages to teachers and students in teaching and 
learning the language. While the right materials support the development of a positive attitude 
towards the lesson and language learning, language teaching with the wrong materials may 
result in failure. This study aimed to describe the course material and textbook selection criteria 
used by English language teachers working at different school levels and examine the 
similarities and differences in choosing course material among different levels. The study is a 
descriptive study, it was conducted in accordance with the phenomenological design, one of the 
qualitative research designs. 15 primary schools, 17 secondary schools and 19 high schools 
English language teachers, total 51 teachers participated to the study. The opinions of the 
participants were taken by using a semi-structured guiding interview form. The obtained data 
analyzed descriptively and codes and themes are formed and transformed into tables. The 
themes and codes in the tables were supported by direct quotations from the participants. 
According to the findings obtained from the study, "visual richness" was the most expressed 
(f=36) criterion in the selection of course material, regardless of the level. Secondly, it is seen 
that while primary school teachers prefer fun and up-to-date materials, secondary school 
teachers pay attention to having age-appropriate and entertaining materials. It was observed that 
similar opinions were expressed by high school English language teachers working at different 
priorities. Regarding the textbook selection criteria of English language teachers, visuality was 
specified as the primary criterion in primary and secondary education, while it was observed 
that teachers working at high school level paid more attention to the way the subjects were 
narrated. In the selection of textbooks, it was observed that primary and secondary school 
teachers expressed more similar views and differed from high school teachers in textbook 
selection. For high school English language teachers, the abundance of activities aimed at 
improving language skills, including exercises and interesting texts comes before visuality. 
Although price was put forward as a criterion by most of the respondents working at all school 
levels, it was not expressed as a priority criterion over other characteristics. 
Key words: Textbook selection criteria, Course materials, English language teachers.  
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ABSTRACT 
The analysis of medical records of an inpatient patient in the department of resuscitation and 
intensive care and pulmonologist of the KGP PHV "Children's City Clinical Hospital No 2" 
Keywords: antibiotic, resistance, intestinal infections, microorganisms. 
 

RELEVANCE 
 Inappropriate use of antibacterial drugs and inadequate pharmacotherapy, in particular, can 
lead to negative results in the study and treatment of patients and society as a whole. That will 
lead to the transition of an acute infection into a chronic state, increase the recovery period, and 
lead to complications, which is the main trigger for antibiotic resistance of microorganisms. 
Antibacterial drugs must be prescribed strictly according to indications. To select an antibiotic 
before prescribing therapy, it is necessary to take material for research, isolate a pure culture of 
the pathogen and determine its sensitivity to antibiotics. [1],[5]. 
The main conditions for antibiotic therapy: the spectrum of activity of the drug used must 
correspond to the probable pathogen; the prescribed antibiotic must overcome the mechanisms 
of acquired resistance existing in the pathogen and the dosage regimen that promotes death. [3]. 
The prescription of antibiotics at the initial stage of treatment is often lead empirically, based 
on the spectrum of action of pharmacological the properties of the drug. When choosing, it is 
advisable to take into account the special resistance mechanism of pathogens, objective 
conditions in hospital. [3]. 
 

PURPOSE OF THE WORK 
The choice of rational antibiotic therapy, taking into account the flora and sensitivity to 
antibiotics. 
 

MATERIALS AND METHODS 
A retrospective study was performed, in which an analysis of 100 medical records of an 
inpatient who were inpatient treatment in the ARIT and the pulmonary department of the KGP 
at the PHV "DGKB No. 2" was carried out. The age composition of the examined children was 
from 1 month to 15 years. Data from bacteriological studies, pharyngeal, nasal and sputum 
smears were used.  
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Among the pathogens, microorganisms of the following pathogenic group were identified:  

pathological 
flora St.Viridans St.pneumonia St.aureus St.Epidermis Kleb.pneum 

mouth 47 3 15 0 1 

feelings 34 23 48 4 0 

↑ feelings 21 25 31 0 3 

↓ feelings 41 10 17 3 2 

      

 

 
 

QUANTITATIVE ANALYSIS OF PATHOGENS 
 (Pathological number more than 10 * 3) 

pathological 
flora 

St.Viridans St.pneumonia St.aureus St.Epider
mis 

Kleb.pneum 

resistant Azithromycini 

Cefuroxime, clarithromycin, 
cefataxime 

Cefuroxime tetracycline  Cefuroxime 

sensitive Levofloxacin 

Vancomycin, ceforperazone 
imepenem, gentamicin 

Cefoperazone 
Ciprofloxacin 
Levofloxaci, 
vancomycin 

ceftazidime 

Tetracycline 
Rifampicin 
Penicillin 
Gentamicin 
Erythromycin 
Levofloxacin 
Clarithromycin 
Azithromycin 
Ampicillin 
Sulbactam 
Ceftazidime 
Amoxicillin 

Ciprofloxacin 

 Imipenemi, 
vancomycini 

Seri1

Seri3

Seri5

Seri1

Seri2

Seri3

Seri4

Seri5

PROCEEDINGS BOOK 352 www.izdas.org



High 
sensitive 

Cefuroxime 
Cefoperazone 
Vancomycin 
Clarithromycini 

Levofloxacini 

Cefazolini 
Clarithromycin 
Oxacyclini 
Gentamicini 
Ampicillini 
Sulbactami 

Amoxicillin 

Low sensitive Cefoperazone 

Ciprofloxacin, Imipenemi 

cefotaxime, 
cefaperazone 
imipenem, 
ceftriaxone, 
clarthromycin 

Amoxiclavi 

Cefazolin 

Cefoperazon, 
cefotaxime, 
clarithromycini 

RESULTS 
According to our research, the most frequently causing pathological conditions are 
representatives of the family Staphylococcus Viridans, Staphylococcus Aureus. The main 
differences between the causative agents of these conditions are the resistance to antimicrobial 
drugs compared to other pathogens. Staphylococcus Viridans is more sensitive to drugs: 
levofloxacin, vancomycin, imipenem, cefoperazone and gentamicin. Vancomycini remained 
susceptible to all studied strains. 

RESUME 
 The rapid development of antibiotic-resistant bacteria leads to an increase in the number of 
infections that are difficult to treat. A deep knowledge of the interaction of antibiotics will make 
it possible to conduct antibacterial therapy even more effectively and reduce the manifestation 
of the adaptive properties of microorganisms, as well as avoid formidable complications.[2],[4]. 
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ÖZET 
Sözcük öğretiminin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili tartışmalar uzun yıllardır 
sürdürülmektedir. Yapılan araştırmalarda, günümüz öğrencilerinin geleneksel öğretim yöntem 
tekniklerle yapılan sözcük öğretimine karşı olumsuz tutum sergiledikleri ve akademik 
başarılarının beklentileri karşılayamadığı tespit edilmiştir. Benimsenen eğitim felsefelerine 
uygun araç gereç ile yöntem ve tekniklerin kullanılmayışı, bu sürecin başarılı olmasını 
engellemektedir. Bu araştırma; bilgisayar destekli uygulamaların, öğrencilerin sözcük 
öğretimine yönelik akademik başarıları üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nicel araştırmaya bağlı öntest-sontest denkleştirilmemiş gruplu 
yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli ilinde MEB'e bağlı 
bir ilkokulda öğrenim gören 4.sınıf öğrencilerinin bulunduğu iki şube oluşturmaktadır. 
Araştırmaya, iki şubeden toplam 30 öğrenci katılmıştır. Deney grubu 7 kız (46,6), 8 erkek 
(53,3); kontrol grubu 8 erkek(53,3), 7 kız (46,6) öğrenciden oluşmaktadır. 4 hafta süren 
araştırmada, deney grubu için bilgisayar destekli uygulamalar kullanılırken kontrol grubunda 
ise dersler müfredattaki etkinliklerle sürdürülmüştür. Kontrol ve deney grubunda kullanılan 
yöntem ve teknikler dışında tüm koşullar eşit tutulmaya çalışılmıştır. Türkçe dersinde sözcük 
öğretimine yönelik başarı ölçeği olarak geçerlik ve güvenirliği önceden saptanmış Genç 
Ersoy’a (2014) ait Sözcük Öğrenme Başarı testi kullanılmıştır.  Bilgisayar destekli 
uygulamalardan faydalanılan deney grubuyla mevcut müfredat uygulamalarının kullanıldığı 
kontrol grubu arasında sözcük öğretimine yönelik akademik başarı yönünden deney grubu 
lehine anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Bilgisayar destekli uygulamaların kullanılmasının 
sözcük öğretimine yönelik akademik başarı üzerinde anlamlı bir fark yaratacağı ortaya 
koyulmuştur.  
Anahtar kelimeler: Türkçe Öğretimi, Sözcük Öğretimi, Bilgisayar destekli uygulamalar 
 

ABSTRACT 
Discussions about how to teach vocabulary have been going on for many years. In the 
researches, it has been determined that today's students have a negative attitude towards 
vocabulary teaching with traditional teaching methods and their academic achievements do not 
meet the expectations. The lack of use of tools, methods and techniques suitable for the 
educational philosophies adopted prevents this process from being successful. This research; It 
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was carried out in order to reveal the effects of computer-assisted applications on the academic 
achievements of students in teaching vocabulary. In the study, a quasi-experimental design with 
pretest-posttest unbalanced groups based on quantitative research was used. The study group 
of the research consists of two branches with 4th grade students studying at a primary school 
affiliated to the Ministry of National Education in Kocaeli. A total of 30 students from two 
branches participated in the study. Experimental group 7 girls (46.6), 8 boys (53.3); The control 
group consists of 8 boys (53.3), 7 girls (46.6) students. In the study, which lasted for 4 weeks, 
computer-assisted applications were used for the experimental group, while the lessons were 
continued with the activities in the curriculum in the control group. Except for the methods and 
techniques used in the control and experimental groups, all conditions were tried to be kept 
equal. The Word Learning Achievement test of Genç Ersoy (2014), whose validity and 
reliability were previously determined, was used as an achievement scale for vocabulary 
teaching in Turkish lesson. There was a significant difference in favor of the experimental group 
in terms of academic achievement for vocabulary teaching between the experimental group that 
benefited from computer-assisted applications and the control group where the current 
curriculum applications were used. It has been demonstrated that the use of computer-assisted 
applications will make a significant difference on academic achievement in vocabulary 
teaching. 
Keywords: Turkish Teaching, Vocabulary Teaching, Computer Assisted Applications. 
 

GİRİŞ 
Sözcük öğretiminin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili tartışmalar uzun yıllardır 
sürdürülmektedir. Yapılan araştırmalarda günümüz öğrencilerinin geleneksel öğretim yöntem 
tekniklerle yapılan sözcük öğretimine karşı olumsuz tutum sergiledikleri ve akademik 
başarılarının beklentileri karşılayamadığı tespit edilmiştir. Benimsenen eğitim felsefelerine 
uygun araç gereç ve yöntem tekniklerin kullanılmaması, bu sürecin başarılı olmasını 
engellemektedir (Güven, 2003).  
Öğrenme ortamlarında kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri belirlenirken içinde 
bulunduğumuz çağın gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sistemin en önemli 
parçası davranış değişikliği hedeflenen kitle ve onların özellikleridir. Günümüzde ilköğretim 
çağında yer alan öğrencilerin teknolojiyle tanışması doğumla başlamaktadır. Hayatlarının her 
noktasında teknoloji olmazsa olmazlarıdır. Özellikle bilgisayar ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla 
saatlerce oyun oynamakta ve tüm yaşamlarını teknoloji üzerine kurmaktadırlar (Altunbay ve 
Bıçak, 2018, s. 140). Bu nedenle öğrenme ortamlarının teknoloji tabanlı uygulamalarla 
desteklenmesinin öğrencilerin başarıları ve tutumları üzerinde iyileşmeler sağlayacağı 
düşünülmektedir.   
Dünyada ve ülkemizde teknolojik gelişmeler hızla gerçekleşmektedir. Kültürden sanata, 
spordan eğitime birçok konuda toplumsal değişimler yaşanmaktadır. Öğrencilerin bu değişim 
ve gelişimin bir parçası olması için teknoloji tabanlı uygulamaların sınıf ortamında etkin bir 
biçimde kullanılması gerekmektedir. Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin kavramları 
anlamlandırmasında ve öğrenmenin gerçekleştirilmesinde geleneksel uygulamalar yetersiz 
kalmaktadır. Öğrencileri sınıfta edilgin, gözlemci durumuna düşüren bu uygulamalara alternatif 
yöntem arayışına girilmiş ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde bilgisayar destekli öğretime 
yönelme gerçekleşmiştir. Özellikle birçok duyu organına hitap etmesi, eğlenerek öğrenmeyi 
sağlaması, kalabalıklaşan sınıf ortamları, öğrenilecek içeriğin artıp karmaşıklaşması gibi 
durumlar eğitimciler için bilgisayar destekli eğitimi ve uygulamaları cazip kılmaktadır 
(Demirci, 2008, S. 4-5). 
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Dil sistematiğini gösteren temel göstergeler sözcüklerdir (Göçer, 2015). Sözcükler dilin ve 
düşünmenin temel ögeleridir (Sever, 2000; Günay, 2007). Bireyde söz varlığını geliştirmek için 
sözcük öğretiminin kuşkusuz payı en büyüktür. Planlı bir şekilde gerçekleştirilen sözcük 
öğretimi sayesinde bireyler yeni sözcükler öğrenirler, öğrendiği sözcüklerden hareketle daha 
önceden bildikleri arasında bağlantı kurarlar. Öğrendikleri sözcükleri günlük hayatta yazılı ve 
sözlü olarak kullanırlar. Bu da bireyin söz varlığını geliştirmede çok önemli bir unsurdur. 
Ancak planlı olmayan gelişi güzel olan bir sözcük öğrenimi bireydeki söz varlığını geliştirmede 
aynı etkiye sahip değildir. Sözcük öğretimi planlı, sistematik olmalıdır. Uygun bir yöntem, plan 
ve sözcük öğretimine göre geliştirilmiş uygun materyaller söz varlığını geliştirmede önemli bir 
başlangıç noktasıdır. 
Okullarda sözcük öğretiminin ezberci bir zihniyetle gerçekleştirilmesinden dolayı dil 
öğretimine katkısı sınırlı görülmektedir. Sözcük öğretiminden verim bekleniyorsa kullanılan 
yaklaşımlarla birlikte yöntem ve tekniklerin değiştirilmesi gerekmektedir (Demir, 2003, s. 407). 
Sözcük öğretimi; belirli tanımlar, kurallar ve örneklerle sınırlandırılmış bir öğretim olarak 
yürütülmektedir. Bilgilerin beceriye dönüşmesi yerine tanımları ezberlemek amaç olarak 
görülmektedir (Sağır, 2002, s. 58) 
İlköğretim birinci kademedeki bir çocuğun 2000 sözcük kullanması gerekirken, Gürtürk’ün 
1986’da yaptığı araştırmaya göre, ülkemizde bu kademedeki öğrenciler 200-500, ikinci kademe 
öğrenciler 2000, lise öğrencileri ise 2500 dolaylarında, düşük seviyede sözcük bilmektedirler 
(Çetinkaya, 2002; Ülper, 2010).  Benzer’in (2013) de yaptığı çalışma sonuçlarına göre 
öğrencilerin 119 sözcük içinden 27’sinin anlamını bilip 36 tanesinin anlamını yanlış bildikleri, 
57 tanesinin anlamını hiç bilemedikleri ve başarının %22,6 olduğu tespit edilmiştir.  
İlkokul Türkçe Dersi öğretim programında öğrenme alanları içerisinde sözcük öğretimi ve söz 
varlığını geliştirmeye yönelik kazanımlar incelendiğinde dinleme öğrenme alanında 45 
kazanımdan beşinin, konuşma öğrenme alanında 51 kazanımdan dördünün, okuma öğrenme 
alanında 69 kazanımdan sekizinin, yazma öğrenme alanından ise 58 13kazanımdan üçünün söz 
varlığını geliştirme ve sözcük öğretimi ile ilgili olduğu görülürken; görsel okuma ve görsel sunu 
öğrenme alanında herhangi bir kazanıma rastlanılmamıştır. Söz konusu öğrenme alanlarında 
söz varlığını geliştirmeye yönelik kazanımlarım nicelik bakımından azlığı ve öğretim 
programında sözcük öğretimi süreci ve söz varlığı gelişimi açısından izlenecek yolun 
belirtilmemesi söz varlığı gelişiminde önemli bir yere sahip olan sözcük öğretimi çalışmalarının 
sistematik bir süreç olmaktan uzaklaşmasına neden olmaktadır. 
Bu araştırma, bilgisayar destekli uygulamaların öğrencilerin Türkçe derslerindeki sözcük 
öğretimine yönelik akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. FATİH projesi ve EBA gibi teknolojiye dayalı portalların yaygınlaşmasına 
rağmen öğretmenler tarafından hâlâ geleneksel yaklaşımların kullanılması yapılan 
çalışmalardan tam verim alınmasını engellemektedir. Bunun gibi uyarıcı zenginliği sağlayan ve 
öğrencilerin ilgisini çeken, olumlu tutum geliştirmesini sağlayan bilgisayar destekli 
uygulamaların sözcük öğretimindeki yaşanan sıkıntılara çözüm getireceği düşünülmektedir. 
“Bilgisayar Destekli Uygulamalar” ilgili deneysel bir çalışmanın İlkokul Türkçe dersine 
yönelik sözcük öğretiminde kullanımına literatürde rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu 
çalışmanın sonraki çalışmalara da fikir verebileceği öngörülmüştür. 
Çalışmanın problem cümlesini, “Sözcük öğretiminde bilgisayar destekli uygulamaların 
dördüncü sınıf öğrencilerinin sözcük öğretim başarılarına etkisi var mıdır?” sorusu 
oluşturmaktadır. 
Problem cümlesine bağlı olarak çalışmanın alt problemleri şu şekildedir:  
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Bilgisayar destekli uygulamaların öncesinde deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin sözcük 
öğretimine yönelik akademik başarıları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 
Deney grubunda yer alan öğrencilerin sözcük öğretimine yönelik akademik başarıları öntest ile 
sontest arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir?  
Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin sözcük öğretimine yönelik akademik başarıları öntest 
ile sontest arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir?  
Denel işlemler sonrasında deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin sözcük öğretimine yönelik 
akademik başarıları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 
 

YÖNTEM 
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu,  veri toplama süreci ve araçları, verilerin 
çözümlenmesi ve tasarım geliştirme ile uygulama süreci hakkında bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli / Deseni 
Araştırmada nicel araştırmaya bağlı öntest-sontest denkleştirilmemiş gruplu yarı deneysel 
desen kullanılmıştır. Bu desen Büyüköztürk’e (2016, s. 205) göre “grupların ölçülen nitelikle 
ilgili başlangıç noktalarının bilinmesine, böylece değişimim ölçülmesine ve test edilmesine 
olanak sağlaması desenin kullanılabilirliğini artırmaktadır. Bu tür bir desende odak noktası 
sıklıkla grupların birinde gözlenen değişmenin diğerindeki değişmeden ne kadar farklı 
olduğunun test edilmesidir.”  “Öntest - sontest kontrol gruplu modelde, yansız atama ile 
oluşturulmuş iki grup bulunur. Bunlardan biri deney, öteki kontrol grubu olarak kullanılır. Her 
iki grupta da deney öncesi ve sonrası ölçmeler yapılır” (Karasar, 2006, s. 97). 
Yarı deneysel desenler, değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkisini net olarak ortaya koyduğu 
ve sonuçları nicel olarak elde edip somut olarak aktarabildiği için birçok alanda tercih 
edilmektedir. Araştırmacı, herhangi bir bağımsız değişkenin neleri ne oranda etkilediğini 
belirlemek amacıyla bu desenden faydalanabilir. Araştırma esnasında araştırmacı tarafından 
ortamda veya değişkenler üzerinde değişiklikler yapılmasını sağlayarak çalışmayı kontrol etme 
ve yönlendirme olanağı sağlamaktadır (Tanrıöğen, 2009). 

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli ilinde MEB’e bağlı bir ilkokulda öğrenim gören 4.sınıf 
öğrencilerinin bulunduğu seviyeleri denk iki şube oluşturmaktadır. Şubeler on beşer kişiden 
oluşmaktadır. Araştırmada “uygun örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. “Zaman, para, iş gücü 
kaybını önlemeyi temel amaç edinen bu yöntem araştırmacının kolayca ulaşabileceği bir 
örneklemden verilerin toplanması olarak ifade edilmektedir. Örneğin bir araştırmacının ulaşım 
ve izin açısından sorun yaşamayacağı bir okuldaki öğrencileri örneklem alması böyledir” 
(Büyüköztürk ve diğerleri,  2016, s. 92).  Bu yöntemin seçilme sebebi araştırmacının yüksek 
lisans yapan bir öğretmen olarak uygulamayı kendi sınıflarında doğrudan gözleyip, aşamaları 
sağlıklı bir biçimde devam ettirebilme düşüncesinden kaynaklanmıştır. Ayrıca okulun 
teknolojik alt yapısının olması, öğrencilerde tablet bulunması da bu kararda etkili olmuştur 
Çlışma grubunun cinsiyet özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1Çalışma grubunun özellikleri 
 

     

          

  Kontrol (15) Deney (15) 

    f % f % 

Cinsiyet Kadın 7 46,66 9 60 

Erkek 8 53,33 6 40 

 
 

Veri Toplama Araçları 
Sözcük öğretimine yönelik başarı testi olarak geçerlik ve güvenirliği önceden saptanmış Genç 
Ersoy’a (2014) ait Sözcük Öğrenme Başarı testi kullanılmıştır.  

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 
Araştırmada deney grubunda kullanılmak üzere bilgisayar destekli uygulamalardan 
faydalanılmıştır. Bu uygulamalar 4 haftalık süreçte deney grubu için kullanılırken kontrol 
grubunda dersler müfredattaki etkinliklerle sürdürülmüştür. İki sınıfın dersine de aynı öğretmen 
girmiştir. Kontrol ve deney grubunda kullanılan yöntem teknikler dışında tüm koşullar eşit 
tutulmaya çalışılmıştır.  
Kontrol grubuna yönelik işlemler 
• Uygulama öncesi: Kontrol grubunda; sözcük öğrenme başarı testi öntest olarak 
uygulanmış, öğrencilerden veriler toplanmış ve kontrol grubunun verileriyle deney grubunun 
verileri karşılaştırılarak araştırma için uygun olduğu tespit edilmiştir. 
• Uygulama süreci: Kontrol grubunda da yapılandırmacı anlayışa uygun ders işlenmiştir. 
Bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta, yakından uzağa gibi ilkeler ve tüme varım modeli 
bu grupta da uygulanmıştır. Soru-cevap, tartışma, düz anlatım ve sezdirme yöntemi de 
kullanılmıştır. Öğrenilenlerin pekiştirilmesi amacıyla ders kitabındaki etkinlikler de 
kullanılmıştır. Bilgisayar, akıllı tahta, tablet ve eğitsel bilgisayar oyunlarının kullanımı dışında 
deney grubuyla aynı imkânlara sahip olmuştur.  
• Uygulama sonrası: 4 haftalık uygulama sürecinin sonunda öğrencilerin akademik ders 
başarılarındaki değişimleri tespit etmek amacıyla sontest uygulanmıştır.  
Deney grubuna yönelik işlemler 
• Uygulama öncesi: Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri çerçevesinde bilgisayar 
destekli uygulamalar seçilmiştir. Bu önerilerden hareketle oyun ve uygulamalarda bazı 
düzeltmelere gidilmiştir. Müfredattan hareketle sözcük öğretimini gerçekleştirmek üzere 4 
haftalık bir plan hazırlanmıştır. Planda hangi konuların nasıl ve ne kadarlık bir zaman diliminde 
işleneceği, hangi yöntem teknik ve uygulamalardan faydalanılacağına yer verilmiştir. Deney 
grubunda sözcük öğrenme başarı testi öntest olarak uygulanmış, öğrencilerden veriler 
toplanmış ve kontrol grubunun verileriyle deney grubunun verileri karşılaştırılarak araştırma 
için uygun olduğu tespit edilmiştir.  
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• Uygulama süreci:  Hazırlanan planlar çerçevesinde derse video, animasyon veya çeşitli 
görsellerle başlanılıp dikkat çekilmiş ardından bu uygulamaların içerikleri ile ilgili öğrencilere 
sorular yöneltilmiştir. Ders kitaplarındaki metinler akıllı tahtaya yansıtılıp konuyla ilgili 
sözcüklerin altı çizilmiştir. Öğrencilerin metin içerisinde bu sözcüklerin kullanımına yönelik 
fikir sahibi olmaları sağlanmıştır. EBA gibi eğitim portallarından örnekler ve farklı kullanımlar 
açılarak öğrencilerin tanıma kendilerinin ulaşmalarına imkân verilmiştir. Bilgisayar destekli 
uygulamalar hem uygulama hem de öğrenilenlerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılmıştır. 
Süreç haftada iki ders olmak üzere 4 hafta devam ettirilmiştir.   
• Uygulama sonrası: 4 haftalık sürecin sonunda öğrencilerin sözcük öğretimine yönelik 
akademik başarılarındaki değişimleri tespit etmek amacıyla sontest uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi 
Çalışma kapsamında analizlere başlamadan önce kayıp veriler ve uç değerler incelenmiştir. 
Veri setinde kayıp değer ve uç değer bulunmamaktadır. Ölçeklerden alınan puanların 
güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. 
Hesaplanan Cronbach alfa katsayısı 0,836 bulunmuştur. Ölçekten alınan puanın yüksek 
düzeyde güvenilir olduğu görülmektedir. (Özdamar, 2004).  
 

BULGULAR 
Bu bölümde problem cümlesine bağlı olarak yazılan çalışmanın alt problemlerine sırasıyla yanıt 
aranmıştır 
Çalışmanın ilk alt problemi “Bilgisayar destekli uygulamaların öncesinde deney ve kontrol 
grubundaki öğrencilerin sözcük öğretimine yönelik akademik başarıları istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık göstermekte midir?” biçimindedir. Bu soruya yanıt aramak amacıyla yapılan 
Mann Whitney U testleri sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 
 
Tablo 2 Deney ve Kontrol Grubunun Öntestleri Arasındaki Farklar 
 Grup N Sıra ortalaması Sıra toplamı U p 
Sözcük Öğrenme Başarısı 
Öntesti 

Deney 15 34,54 1209,00 579,000 ,691 
Kontrol 15 36,46 1276,00   
Toplam 30     

Birinci alt probleme yönelik bulgularda, uygulama öncesinde deney ve kontrol grubundaki 
öğrencilerin başarı puanları (U=579,000, p>0,05), arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
olmadığı, çalışma öncesi öğrencilerin seviyesi birbirine yakın olduğu saptanmıştır. 
Çalışmanın ikinci alt problemi “Deney grubunda yer alan öğrencilerin sözcük öğretimine 
yönelik akademik başarıları öntest ile sontest arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
göstermekte midir?” biçimindedir. Bu soruya yanıt aramak amacıyla yapılan Mann Whitney U 
testleri sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 
 
Tablo 3 Deney Grubunun Öntestleri ile Sontestleri Arasındaki Farklar 
Grup  N Sıra ortalaması Sıra toplamı Z p 
Deney Sözcük Öğrenme 

Başarısı Öntesti- Sözcük 
Öğrenme Başarısı 
Sontesti 

Negatif Sıralar 0 ,00 ,00 -5,168 ,000 
 Pozitif Sıralar 15 18,00 630,00   
 Eş Sıralar 0     
 Toplam 15     
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Deney grubundaki öğrencilerin, öntest ile sontest puanları (Z=-5,168, p<0,05), arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bilgisayar destekli uygulamalar 
öğrencilerin başarısını yükseltmiştir. 
Çalışmanın üçüncü alt problemi “Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin sözcük öğretimine 
yönelik akademik başarıları öntest ile sontest arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
göstermekte midir?” biçimindedir. Bu sorulara yanıt aramak amacıyla yapılan Mann Whitney 
U testleri sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. 
 
Tablo 4 Kontrol Grubu Öntestleri ile Sontestleri Arasındaki Farklar 
Grup  N Sıra ortalaması Sıra toplamı Z p 
Kontrol Dil Bilgisi Tutum 

Öntesti- Dil Bilgisi 
Tutum Sontesti 

Negatif Sıralar 5 16,89 236,50 -1,286 ,198 
 Pozitif Sıralar 10 18,74 393,50   
 Eş Sıralar 0     
 Toplam 15     

Kontrol grubundaki öğrencilerin öntest ile sontest puanları (Z=-1,286, p>0,05) arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 
Denel işlemler sonrasında deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin sözcük öğretimine yönelik 
akademik başarıları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? Bu sorulara yanıt 
aramak amacıyla yapılan Mann Whitney U testleri sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 
 
Tablo 5 Deney ve Kontrol Grubunun Sontestleri Arasındaki Farklar 
 
 Grup N Sıra ortalaması Sıra toplamı U p 
Dil Bilgisi Başarısı Sontesti Deney 15 42,64 1492,50 362,500 ,003 

Kontrol 15 28,36 992,50   
Toplam 30     

Bilgisayar destekli uygulamaların sonrasında deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin başarı 
puanları (U=362,500, p<0,05), arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
görülmektedir. Bu fark deney grubu lehinedir. 
     

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışma, bilgisayar destekli uygulamaların sözcük öğretimindeki akademik başarıya etkisini 
ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel 
çalışmaya 4. Sınıflardan 15’i kontrol, 15’i deney grubunda olmak üzere toplamda 30 öğrenci 
katılmıştır. 
Ezberci geleneksel sözcük öğretimine karşı çıkılarak bilgisayar destekli eğitsel uygulamalar 
kullanılmıştır. Mevcut uygulamaların da kullanıldığı bu araştırma 4 hafta sürdürülmüştür. 
Çalışma sonucunda aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır. 
1.Bilgisayar destekli uygulamaların öncesinde deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin 
sözcük öğretimine yönelik akademik başarıları istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
göstermemektedir. 
2.Deney grubundaki öğrencilerin öntest ile sontest başarıları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. Bilgisayar destekli uygulamalar öğrencilerin başarısını anlamlı bir biçimde 
artırmıştır. 
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3.Kontrol grubundaki öğrencilerin öntestleri ile sontestleri arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Mevcut uygulamların öğrencilerin sözcük öğretimine yönelik başarılarını 
artırma noktasında yetersiz kaldığı saptanmıştır. 
4. Bilgisayar destekli uygulamaların kullanıldığı deney grubundaki öğrenciler ile mevcut
müfredat uygulamalarının kullanıldığı kontrol grubundaki öğrencilerin öntest-sontest başarıları 
arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu fark deney grubu lehine olmuştur. Özetle 
bilgisayar destekli uygulamalar sözcük öğretimindeki akademik başarıyı artırmada geleneksel 
uygulamalara göre daha başarılı olmuştur. 
Bu çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Durukan (2011), 
BDÖ’nün öğrencilerin Türkçe dersine yönelik akademik başarılarına, tutumlarına ve 
öğrenilenlerin kalıcılığına etkisini araştırdığı çalışmada BDÖ’nün akademik başarıyı 
geleneksel öğretime göre daha çok artırdığı sonucuna ulaşmıştır. Buran (2008), dinleme 
becerisini geliştirmesi bakımından BDÖ’nün mevcut müfredat uygulamalarından daha etkili 
olduğu sonucuna ulaşırken Zobar (2011) da BDÖ’nün okuma yazma üzerindeki başarısının 
geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğu sonucuna varmıştır. 
Bu konuyla ilgili yapılacak çalışmalar için bazı önerilere yer verilebilir: 

• Bilgisayar destekli uygulamalar seçilirken eğlence ve eğitsel unsurların dengeli
dağılımına özen gösterilmelidir. Bu dengeyi yakalayamamak kazanımların elde edilmesini 
güçleştirecektir. 

• Bilgisayar destekli uygulamaların seçiminde öğrencilerin seviyeleri, gelişimsel
özellikleri göz önünde bulundurulup cinsiyetçi bir yaklaşımdan da uzak durulmalıdır. 

• Bilgisayar destekli öğretim drama, soru cevap, tartışma gibi diğer öğretim yöntem
teknikleriyle de desteklenmelidir. 

• Sınıf ortamında kullanılan bilgisayar destekli öğretim sadece bilgi aktarma amaçlı değil
öğrencilerin bildiklerini uygulamaya dökmesine, öğrendiklerini değerlendirebilmesine de 
olanak sağlamalıdır. 

• Bu araştırmada bilgisayar destekli uygulamaların öğrencilerin akademik başarılarına
etkileri araştırılmıştır. Öğrenilen bilgilerin kalıcılığı ile ilgili de bir araştırma yapılabilir. 

• Farklı sınıf seviyelerinde de araştırmanın gerçekleştirilip alana katkı sunması
sağlanmalıdır. Uygulama sonunda öğrenci görüşleri alınabilir. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı 9. Sınıf Tarih Dersi kazanımlarının “Yenilenmiş Bloom Taksonomisi”ne 
göre seviyelerinin belirlenmesidir. Araştırma nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve doküman 
incelemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri kaynağını Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 2018 yılında yayınlamış olduğu Ortaöğretim Tarih dersi öğretim programının 9. 
Sınıf kazanımları oluşturmuştur. Kazanımların taksonomik düzeylerini ve alt basamaklarını 
belirlemek amacıyla Bloom Taksonomisi ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi ile ilgili 
araştırmalardan istifade edilmiştir. Çalışmada, 2018 yılı 9.sınıf Tarih Dersi Öğretim 
Programında yer alan 28 kazanımı yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirmek ve 
sınıflandırmak için araştırmacı tarafından kazanımların isim ve fiil şekillerini belirlemek için 
kodlama cetveli hazırlanmıştır. Elde edilen bulgular betimsel analiz kullanılarak frekans ve 
yüzde ile tablo haline getirilerek sunulmuştur. Araştırmanın sonuçları genel olarak 
değerlendirildiğinde programdaki 28 kazanımın 16’sının taksonominin bilgi boyutu/kavramsal 
bilgi basamağında yer aldığı, 11’inin bilgi boyutu/olgusal bilgi basamağında yer aldığı, 1’inin 
bilgi boyutu/işlemsel bilgi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca programdaki 28 kazanımın bilişsel 
süreç boyutu içerisinde 3’ünün hatırlama boyutunda 12’sinin anlama boyutunda, 1’inin 
uygulama boyutunda 11’inin çözümleme boyutunda, 1’inin değerlendirme boyutunda yer aldığı 
tespit edilmiştir. Yaratma düzeyinde kazanıma rastlanılamamıştır. Kazanımların Kavramsal 
Bilgide bu kadar yoğun olması, programın kavram öğretimine ağırlık verdiği şeklinde 
değerlendirilebilir. Bilgi boyutunda Olgusal Bilgi ve işlemsel bilginin kazanımlarda daha az yer 
etmesinin sebebi, programların sarmallık ilkesine göre hazırlandığı göz önüne alındığında 
olgusal bilginin alt sınıflarda verildiği şeklinde değerlendirilebilir. Bu araştırmanın 
sonuçlarından da hareketle öğretim programlarındaki kazanımların daha çok Bilgi Birikimi 
boyutunda Kavramsal ve Olgusal, Bilişsel süreç boyutunda ise Anlama ve Çözümleme 
basamaklarında yoğunlaştıkları söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler:  Bloom Taksonomisi, Öğretim Programı, Tarih  
 

ABSTRACT  
The aim of this study is to determine the levels of the 9th Grade History Lesson gains according 
to the "Revised Bloom Taxonomy". The research was designed as a qualitative research and 
conducted using document analysis. The data source of the study was the 9th grade gains of the 
Secondary Education History Lesson Curriculum published by the Ministry of National 
Education in 2018. In order to determine the taxonomic levels and sub-dimensions of the gains, 
researches on Bloom's Taxonomy and Revised Bloom's Taxonomy were used. In the study, a 
coding chart was prepared by the researcher to determine the noun and verb forms of the gains 
in order to evaluate and classify 28 gains in the 9th grade History Lesson Curriculum in 2018 
according to the revised Bloom’s taxonomy. The obtained findings were presented in tables 
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with frequencies and percentages using descriptive analysis. When the results of the study were 
evaluated in general, it was determined that 16 of the 28 gains in the program were in the 
knowledge dimension / conceptual knowledge sub-dimension of the taxonomy, 11 were in the 
knowledge dimension / factual knowledge sub-dimension, and 1 was in the information 
dimension / operational knowledge sub-dimension. In addition, it was determined that 3 of the 
28 gains in the Curriculum were in the cognitive process dimension, 12 in the recall dimension, 
1 in the application dimension, 11 in the analysis dimension, and 1 in the evaluation dimension. 
There was no gain in the creation dimension. The fact that the gains were so concentrated in 
Conceptual Knowledge can be interpreted to mean that the program emphasizes concept 
teaching. The reason why Factual Knowledge and Operational Knowledge have less place in 
the gains in the knowledge dimension can be thought to stem from the fact that the factual 
information is given in the lower classes, considering that the curricula are prepared according 
to the spiral approach. Based on the results of this study, it can be said that the gains in the 
curriculum are mostly concentrated in the Conceptual and Factual sub-dimensions in the 
Knowledge Dimension, and in the Comprehension and Analysis sub-dimensions in the 
Cognitive Process Dimension. 
Key Words:  Bloom’s Taxonomy, Curriculum, History 
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ÖZET 
Sağlık sektöründe artan işlem gücü ve gelişen algoritmalarla birlikte tanı ve teşhis için yapay 
sinir ağı uygulamaları daha fazla yer almaya başamştır. Teşhis ve tanı için bu uygulamaların 
yüksek doğuluklu sonuçlar vermesi oldukça önemlidir. Yüksek model başarımı için ihtiyaç 
duyulan eğitim setleri farklı çeşitlerde ve yüksek boyutlarda birçok kamusal ve kişisel verinin 
toplanmasını gerektirir. Kişisel mahremiyeti ihlal edebilecek yüksek miktarda veri toplanması 
yapay sinir ağı uygulamalarında veri mahremiyeti problemini ortaya çıkarabilmektedir. 
Modellere karşı üyelik çıkarımı, model tersine çevirme, eğitim veri seti bozma, özellik çıkarımı 
gibi saldırı teknikleri bulunmaktadır.  Dolayısı ile bu uygulamalarda doğruluk kadar kullanılan 
verilerin mahremiyetinin sağlanması da aynı ölçüde önemlidir. Özellikle Sağlık alnında 
bilgisayar destekli sistemlerde kullanılan veriler mahremiyet açısından yüksek hassasiyete 
sahiptir. Bu nedenle derin öğrenmenin bu alanda güvenle kullanılabilmesi için literatürde 
bulunan mahremiyet ihlallerine karşı çözümler üretilmelidir. Bu kapsamda eğitim verilerinin 
mahremiyetinin sağlanması için diferansiyel mahremiyet tanımı öne çıkmaktadır.  
Diferansiyel mahremiyet temel olarak pertürbasyon yöntemine dayalı, eklenen gürültünün 
mahremiyeti ne kadar sağladığının ölçüsünü veren matematiksel bir tanımdır. Bu tanımı 
sağlayan gürültü fonksiyonlarının mahremiyeti belirtilen oranda koruyacağı garanti edilir. İlk 
olarak veri analizinde kullanılmış, fakat kısa sürede birçok alanda yer bulmuştur. Yapay 
öğrenme alanında veri seti mahremiyetinin korunması da uygulama alanlarından biridir.  
Diferansiyel mahremiyet kullanılarak eğitilen bazı modellere yapılan saldırıların 
mahremiyetsiz yöntemlere göre daha başarısız olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu 
çalışmada, kişilerin sağlık durumu hakkında hassas kişisel bilgiler içeren beyin MR görüntüleri 
üzerinde diferansiyel mahremiyet korumalı bir model prototipinin başarımı test edilmiştir.   
Çalışmanın temel amacı şu şekilde açıklanabilir; derin öğrenme alanında geliştirilen 
diferansiyel mahremiyet korumalı modellerin büyük çoğunluğunun CIFAR-10 ve MNIST gibi 
basit veri setlerinde eğitilerek başarımları test edilmştir. Ancak bu çalışmada, medikal görüntü 
sınıflandırma gibi önemli bir alanda, diferansiyel mahremiyet korumalı bir modelin karmaşık 
veri yapısına sahip girdiler üzerindeki başarımını test edimesi amaçlanmıştır. 
Evrişimli sinir ağı modelinin eğitiminde optimizasyon için diferansiyel mahremiytli model 
optimizasyon algoritması DP-SGD kullanılmıştır. Model beyin kanseri hastalığı tanısında 
önemli bir evre olan tümör derecelendirme adımı için LGG ve HGG gliom sınıflandırması 
yapmaktadır. Eğitim seti olarak beyin MR görüntüleri içeren BRATS 2020 veri seti 
kullanılmıştır. Uygulama sonuçlarında mahremiyetli ve mahremiyetsiz olarak eğitilen modelde 
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başarım oranları gözlemlenerek değerlendirilmiştir. Bu bildiride oluşturulan model yapısı 
açıklanacak ve elde edilen sonuçlar sunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Yapay öğrenme, medikal görüntü sınıflandırma, diferansiyel mahremiyet 

 
ABSTRACT 
With the increasing processing power and developing algorithms in the health sector, artificial 
neural network applications have started to take place more for diagnosis. It is very important 
that these applications give high accuracy results for diagnosis. Training sets needed for high 
model performance, require the collection of many public and personal data of different types 
and sizes. Collecting large amounts of data that may violate personal privacy can cause data 
privacy problems in artificial neural network applications. There are attack techniques against 
models such as membership extraction, model inversion, training data set destruction, and 
feature extraction. Therefore, it is equally important to ensure the privacy of the data used as 
well as the accuracy in these applications. The data used in computer-aided systems, especially 
in the field of Health, are highly sensitive in terms of privacy. For this reason, solutions should 
be produced against privacy violations in the literature in order to use deep learning in this field 
safely. In this context, the definition of differential privacy comes to the fore in order to ensure 
the privacy of training data. 
Differential privacy is basically a mathematical definition based on the perturbation method, 
giving a measure of how much the added noise provides privacy. The noise functions providing 
this definition are guaranteed to protect privacy at the specified rate. It was first used in data 
analysis, but soon found its way into many areas. Protection of data set privacy is one of the 
application areas in the field of artificial learning. 
There are studies showing that attacks on some models trained using differential privacy are 
less successful than non-privacy methods. In this study, the performance of a differential 
privacy protected model prototype was tested on brain MR images containing sensitive personal 
information about the health status of individuals. 
The main purpose of the study can be explained as follows; Most of the differential privacy 
protection models developed in the field of deep learning have been trained in simple data sets 
such as CIFAR-10 and MNIST and their performance has been tested. However, in this study, 
it is aimed to test the performance of a differential privacy protected model on inputs with 
complex data structure in an important field such as medical image classification. 
In the training of the convolutional neural network model, the differential privacy model 
optimization algorithm DP-SGD was used for optimization. LGG and HGG make glioma 
classification for tumor grading step, which is an important stage in the diagnosis of model 
brain cancer disease. The BRATS 2020 data set containing brain MR images was used as a 
training set. In the application results, the success rates of the model, which was trained in 
privacy and without privacy, were observed and evaluated. In this paper, the model structure 
created will be explained and the results obtained will be presented. 
Keywords: Artificial learning, medical image classification, differential privacy 
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ABSTRACT 
Irritable bowel syndrome (IBS) is one of the most common diseases in the gastroenterological 
field, being associated with intestinal transit disorders, abdominal pain and changes in the 
consistency and frequency of stools. 
Materials and methods. The study group consisted of 47 patients diagnosed with IBS. For IBS 
diagnosis and subtyping, the Rome IV and Bristol scale criteria were used. 
Results. The average age of patients is 38 years. The most common type of IBS was the subtype 
with predominance of constipation (IBS-C – 49%), followed by the one with predominance of 
diarrhea (IBS-D-34%), mixed form (IBS-M-15%) and nonspecific (IBS-N- 1%). The trigger 
factors most frequently involved are represented by prolonged emotional stress (85.57%), 
specific diets 55.30% and onset after gastritis in 46.80%. The presence of comorbidities in 
72.33% is represented by psychiatric disorders, in 27.6% there are urological disorders, the 
most frequent are manifested by cystitis - 52.9% and nocturia (47%). In 40.4% there are other 
gastrointestinal disorders (gastroesophageal reflux disease in 52.6% and functional dyspepsia 
(47.3%). Lifestyle change and antispasmodic mediation was administered to 100% of patients, 
51.0% received laxatives, and another 34% received opioid agonists and receptors. 
Conclusions. IBS is the most common gastrointestinal condition due to contemporary eating 
problems. The diagnosis is based on the criteria of Rome IV and the Bristol scale, and the 
treatment is guided and consists in changing the diet, lifestyle and the use of drugs. 
Keywords: irritable bowel syndrome, guided therapy. 
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ÖZET 
İnsan sağlığının korunması ve kaliteli bir yaşamın sürdürülebilmesi için insan yaşamında 
sağlıklı beslenme bilincinin gerekli olduğu ölçüde yerini alması zorunludur. Dolayısıyla 
tüketiciler, gıdaları sadece beslenmek amacıyla tüketmek değil aynı zamanda beslenmede 
kullandıkları gıda maddelerinden sağlık açısından da fayda elde etmeyi hedeflemeleri gerekir. 
Gıda sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin neticesinde sağlığın ön plana çıktığı yeni diyet 
programlarının sağlıklı ve kaliteli yaşam açısından bir zorunluluk haline gelmesi, fonksiyonel 
gıdalara olan ilginin de artmasını sağlamıştır. 
Fonksiyonel gıdalar; insanların temel besin ihtiyacını sağlamaları yanında insan fizyolojisi ve 
metabolizma fonksiyonları üzerinde ilave faydalar sağlayarak başta hastalıklardan korunmaya 
ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeye katkı sağlayan gıdalar olarak bilinmektedirler. Sağlıklı 
yaşamın korunması ve kaliteli yaşamın sürdürülebilmesi bakımından covid sürecinde 
fonksiyonel gıdaların önemi daha da ön plana çıkmıştır.  Bu süreçte fonksiyonel gıdalara olan 
talep, başta piyasa koşulları ve istihdam alanları olmak üzere birçok sektörde yeni yaklaşımların 
ortaya konmasını zorunlu hale getirmiştir. 
Keten; α-linolenik asit, kaliteli protein, flavonoid, lignan, fenolik bileşikler ve birçok vitaminin 
doğal kaynağı konumunda olan fonksiyonel bir gıdadır. Dolayısıyla bu tebliğde; Covid-19 
sürecinde sağlıklı yaşamın korunması ve kaliteli yaşamın sürdürülmesinde ketenin kullanım 
alanları, insan sağlığı üzerindeki fonksiyonel  etkileri ve farklı sektörlerde yer alan/görev 
yapan/fayda sağlayan paydaşlara sağladığı katkılar çok yönlü olarak değerlendirilmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Süreci, Sağlıklı Yaşam, Keten,  Fonksiyonel Gıda  

 
ABSTRACT 
In order to protect human health and maintain a quality life, it is imperative that the 
consciousness of healthy nutrition take its place in human life as necessary. Therefore, 
consumers should aim not only to consume foods for nutrition, but also to obtain health benefits 
from the food they use in nutrition. As a result of the developments and changes in the food 
sector, the new diet programs, in which health comes to the fore, have become a necessity for 
a healthy and quality life, which has increased the interest in functional foods. 
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Functional foods; In addition to providing the basic nutritional needs of people, they are known 
as foods that contribute to the prevention of diseases and to maintain a healthier life by 
providing additional benefits on human physiology and metabolic functions. The importance 
of functional foods in the covid process has become even more prominent in terms of preserving 
healthy life and maintaining quality life. In this process, the demand for functional foods has 
made it necessary to introduce new approaches in many sectors, especially market conditions 
and employment areas. 
Linseed; α-linolenic acid is a functional food that is a natural source of quality protein, 
flavonoid, lignan, phenolic compounds and many vitamins. Therefore, in this paper; In the 
Covid-19 life period, the usage areas of linseed, its functional effects on human health and its 
contributions to the stakeholders in / working / benefiting from different sectors in maintaining 
healthy life and maintaining a quality life were evaluated in a versatile way. 
Keywords: Keywords: Covid Process, Healthy Life, Linseed, Functional Food 
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ÖZET 
Giriş 
Diyafiz bölgesi kırıklarında sıklıkla kullanılan intramedüller çivi yöntemi, metafizer bölge 
kırıklarında hala soru işaretli bir yöntem olarak biliniyor. Bu durumun nedeni, metafizer 
bölgenin kortikal biyomekanik desteğinin anatomik yapısı nedeniyle nispeten düşük olması ve 
çivinin bu desteği sağlamada yetersiz kalmasıdır. Distal tibia kırıklarının tedavisi, teknik 
zorluklar, yüksek komplikasyon oranı ve kırık tipine bağlı olarak çeşitli tedavi seçenekleri 
nedeniyle tartışmalıdır. Günümüzde distal tibia kırıklarında en yaygın kullanılan yöntem 
minimal invaziv plak osteosentezidir. Distal tibia metafiz alanı diyafiz alanına göre daha geniş 
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olduğu için intramedüller çivi uygulamasında teknik zorluklar ve tibia diziliminde bozulma 
gözlenir ve bu tip kırıklarda daha az tercih edilir. Bu çalışmanın amacı, distal tibia kırığı 
modellerinde fiksasyon amacıyla uygulanan medial anatomik plak-vida tespiti ile distal Bolt 
vidası kilitlemeli yeni dizayn intramedüller çiviyi biyomekanik test ve sonlu eleman analizi ile 
karşılaştırmaktı. 

Gereç - Yöntemler 
Test için on iki adet dördüncü nesil kompozit tibia modeli kullanıldı. Modeller basit 
randomizasyon yöntemi ile plak ve çivi grubu olarak iki gruba ayrıldı. Ortopedik Travma 
Derneği tip 43-A1.2 distal tibia kırığı oluşturmak için ossilasyon testeresi ile her tibiadan yere 
45 ° eğik olarak standart bir osteotomi yapıldı. Plak grubunda osteotomize modeller distal tibia 
medial anatomik plak-vida ile tespit edildi. Çivi grubunda modeller distal Bolt vidası kilitlemeli 
yeni tasarım intramedüller çivi ile tespit edildi. Tüm kemik modelleri, kuvvet, maksimum 
kuvvet, kırılma bölgesi yer değiştirmesi ve sertliği ölçmek için 10 kN kapasiteli aksiyel 
yükleme test makinesi ile test edildi. Bu çalışmanın ikinci adımı, iki distal oblik tibia kırığı 
osteosentez modelinin sonlu eleman analizidir. Birinci model distal medial anatomik plak-vida 
ile tespit uygulanan tibia kırığı modeli, ikincisi ise distal Bolt vidası kilitlemeli yeni dizayn 
intramedüller çivi ile tespit uygulanan distal tibia kırığı modeli idi. 

Sonuçlar 
İki grubun aksiyel yükleme testi sonuçları, distal tibia kırığı için, yeni tasarlanan distal vida ile 
kilitlenen tibia çivisinin, kuvvet (1597.76 ± 85.54'e karşı 830.74 ± 146.7 N), maksimum kuvvet 
(3617.6’e karşı 1512.42), kırılma yeri deplasmanı (4.89 ± 1'e karşı 7.85 ± 0.5 mm) ve sertlik 
(357.88 ± 52.6'e karşı 109.67 ± 13.6 N / mm) açısından plak-vida fiksasyonuna üstünlük 
gösterdiğini ortaya koymuştur. Sonlu eleman analizinde, implantlarda maksimum stres 
seviyeleri çivi grubunda 1,7 kat daha yüksek saptandı ve kemikler plak grubunda olduğu gibi 
yüksek stres veya deformasyon göstermediği saptandı. Çivi grubunda kemik üzerindeki 
maksimum stres seviyeleri plak grubuna göre 2,75 kat daha düşüktü. Plak grubundaki toplam 
yer değiştirme çivi grubuna göre 2 kattan fazla saptandı. 

Sonuç 
Ayak bileği ekleminin 2,5 cm proksimaline kadar uzanan kırıklarda geleneksel çivilere göre 
tibia distal metafiz kırıklarında çividen kortekse daha fazla yük transferi sağladığı belirtilen 
distal Bolt vidası kilitlemeli yeni dizayn intramedüller çivi fiksasyonu ile plak-vida 
fiksasyonunu karşılaştıran çalışmamızın sonuçlarına göre yeni tasarım çivinin biyomekanik 
olarak daha üstün olduğu saptandı. 
Anahtar Kelimeler: Distal Tibia Kırığı, Osteosentez, Biyomekanik test, Sonlu Eleman Analizi  

 
ABSTRACT 
Introduction 
The intramedullary nail method, which is frequently used in fractures of the diaphyseal region, 
is still known as a method with question marks in metaphyseal region fractures. The reason for 
this situation is that the cortical biomechanical support of the metaphysical region is relatively 
low due to its anatomical structure and the nail is insufficient to provide this support. The 
management of distal tibia fractures is controversial due to technical difficulties, with a high 
complication rate and a variety of treatment options depending on the type of fracture. Today, 
the most widely used method for distal tibia fractures is minimally invasive plate 
osteosynthesis. Since the distal tibia metaphysis area is wider than the diaphysis area, technical 
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difficulties and deterioration in the tibial alignment are observed in the application of 
intramedullary nails and it is less preferred in this type fractures. The objective of this study 
was to compare the medial anatomical plate-screw fixation and New design intramedullary nail 
with distal Bolt screw locking in the distal tibia fracture model with biomechanical test and 
finite element analysis. 

Material – Method 
Twelve tibia models which were medium- size fourth-generation composite tibia models were 
used for testing. Models were divided with simple randomization method into two groups as 
plate and nail group. A standardized osteotomy which was 45° oblique to the ground was made 
through each tibia with ossilating saw to create an Orthopedic Trauma Association type 43-
A1.2 distal tibia fracture. In the plate group, osteotomized models were fixed with distal tibia 
medial anatomic plate. Models in nail group were fixed with new design intramedullary nail 
with distal Bolt screw locking. All bone models were tested by an axial loading test machine 
with a capacity of 10 kN to measure the force, maximum force, fracture site displacement and 
Stiffness. Second step of this study was finite element analysis of the two distal oblique tibia 
fracture osteosynthesis models. First one was tibia fracture osteosynthesis with distal medial 
anatomic plate model and the second one was distal tibia fracture with locking nail 
osteosynthesis model. 

Results 
The results of axial loading test results of two groups revealed that for distal tibia fracture, tibia 
nail which was locked with newly designed bolt screw has shown superiority against plate-
screw fixation about force (1597.76±85.54 vs 830.74±146.7 N), maximum force (3617.6 vs 
1512.42), fracture site displacement (4.89±1 vs 7.85±0.5 mm) and stiffness (357.88±52.6 vs 
109.67±13.6 N/mm). In finite element analysis, maximum stress levels in implants were 1.7 
time higher in nail group, bones were not exposed to higher levels of stress or deformation as 
in plate group. Maximum stress levels in bones of the nail group were 2.75 times lower than 
plate group. Total displacement in the plate group was more than 2-fold compared to the nail 
group. 

Conclusion 
According to the results of our study comparing the plate-screw fixation with the new design 
intramedullary nail with distal Bolt screw locking fixation, which is stated to provide more load 
transfer from the nail to the cortex in tibia distal metaphyseal fractures compared to traditional 
nails, the new design nail is biomechanically superior to plate-screw fixation in fractures 
extending up to 2.5 cm proximal to the ankle joint. 
Keywords: Distal Tibia Fracture, Osteosynthesis, Biomechanic Analysis, Finite Element 
Analysis 
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ABSTRACT 
In this study, Ce doped calcium tetraborate (CaB4O7) compounds were synthesized using 
microwave assisted solid state synthesis method. The effect of concentration change on optical 
properties was investigated by adding Ce in different concentrations with the same synthesis 
method. Crystal structure, morphology, vibrational band modes, thermal behavior, optical 
properties of compounds, respectively, X-ray Powder Diffraction (XRD), Scanning Electron 
Microscope (SEM), Attenuated Total Reflectance (ATR), Differential Thermal Analysis 
(DTA), Thermogravimetric Analysis (TGA), the characterization studies were performed by 
fluorescence spectrometry. The highest luminescence intensity of the compounds synthesized 
by microwave assisted solid state synthesis method was obtained from calcium tetraborate 
compound with 5% Ce. Luminescence emission spectra of Ce doped calcium tetraborate 
compounds showed a narrow band around ~450 nm (~437 nm excitation). The luminescence 
colors of the Ce doped calcium tetraborate compounds were determined by the CIE 1931 
(commission international de I'enclairage) color space chromaticity coordinates. 
Keywords: Synthesis techniques, Cerium, Calcium tetraborate, Photoluminescence 
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ÖZET 
Kitlelerin kendilerini bir anda içinde buldukları bu “yeni normal” düzende öğretim elemanları, 
öğrenciler, okul yöneticileri ve veliler fiziksel olarak birbirlerinden uzakta sınırlandırılmak 
zorunda kalmışlardır. Söz konusu grupların eğitimi, acil olarak çevrimiçi eğitim ilkelerine göre 
düzenlenmiş ve normalde yüz yüze dersler için hazırlanmış olan müfredat, çok kısa bir süre 
içinde çevrimiçi ortamlara aktarılmak zorunda kalınmıştır. Bu bağlamda, bazı yükseköğretim 
kurumları bu yeni ve beklenmedik döneme hızlı geçiş yaparken, diğerleri ise önemli zorluklar 
yaşamıştır. Bu zorluklar, bilgi ve iletişim teknolojileri ile uzaktan desteklenmeye çalışılsa da, 
ileriye dönük uygulamalar için hala belirsizlikler bulunmaktadır. Mevcut eğitsel durumu detaylı 
bir şekilde değerlendirmek amacıyla bu çalışma, Açık ve Uzaktan Eğitim kapsamında Türkiye 
ve Gürcistan'da Covid-19 döneminde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini inceleyecektir. Bu 
nedenle araştırmacılar, Covid-19 salgını boyunca çevrimiçi eğitimin temel unsurlarına, 
öğrencilerin öz düzenlemelerine, öğretim elemanlarının dış düzenlemelerine ve evde 
gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimin temel unsurlarına odaklanacaklardır. Böylece, çevrimiçi 
yabancı dil öğretimi/öğrenimi ayrıntılı olarak tartışılacak ve pandemi sırasında bunun bir seçim, 
zorluk ya da iyi bir çözüm olup olmadığına dair fikirler üretilecektir.   
Anahtar Kelimeler: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Yabancı Dil Öğretimi / Öğrenimi, Çevrimiçi 
Eğitim, Covid-19, pandemi. 

 
ABSTRACT  
In this new normalized period in which the masses suddenly find themselves in; teaching staff, 
students, school administrators and parents had to be physically confined away from each other. 
The education of these groups was urgently regulated according to the principles of online 
education and the curriculum, which was normally prepared for face-to-face courses, had to be 
transferred to online milieus in a very short time. In this context, while some higher education 
institutions made rapid transition to this new and unexpected period, others experienced 
significant difficulties. Although these difficulties were tried to be supported at a distance via 
information and communication technologies, there are still obscurities for future practices. In 
order to evaluate the current educational situation in detail, this study will examine the 
educational activities carried out in the Covid-19 period in Turkey and Georgia within the scope 
of Open and Distance Learning. Therefore, the researchers will focus on key elements of online 
teaching, self-regulation of learners, external regulation of instructors and home-based online 
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education throughout Covid-19 pandemic. Thus, online foreign language teaching/learning will 
be discussed in detail and ideas will be generated as to whether online education is a choice, 
challenge or the best solution during the pandemic. 
Keywords: Open and Distance Learning, Foreign Language Teaching/Learning, Online 
Education, Covid-19, pandemic. 
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ALÇAK BASINÇLI DÖKÜM YÖNTEMİ İLE JANT ÜRETİMİNDE DOLUM 
HIZININ DÖKÜM KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Bora YAY1, Osman Can ATALAY1 
1CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş., İzmir / Türkiye 

ÖZET 
Alüminyum alaşımlarının en çok kullanıldığı alanlardan birisi otomotiv endüstrisidir. Jantlar 
da otomobillerde kullanılan alüminyum alaşımlı ürünlerden birisidir. Jantlar, otomobillerde 
hem güvenlik ekipmanı olup hem de kozmetik uygunluk gerektiren tek parça olduğundan 
dolayı diğer alüminyum alaşımları ile üretilen parçalara göre üretim kısıtları daha fazladır. Jant 
üretimi sırasında jantın içerisinde oluşan porozite, oksit gibi döküm hataları jantların hurdaya 
ayrılmasına sebep olmaktadır. Alüminyum alaşımlı jantlar alçak basınçlı döküm yöntemi ile 
üretilmektedir ve döküm tezgahlarından kalıba doldurulan alüminyum maksimum 1 bar 
basınçla doldurulmaktadır. Jantın yapısında hızlı dolumdan kaynaklı döküm hataları 
yaşanabileceğinden dolayı modellerin dolum prosesleri oluşturulurken belirlenen kritik dolum 
hızlarının üzerine çıkılmamasına dikkat edilmektedir. Döküm kaynaklı hataları engellemek 
adına daha yavaş bir dolum jant üretimi için tercih edilse de çevrim sürelerinin azaltılması ve 
üretim verimliliğinin artırılabilmesi adına farklı dolum hızları denemeleri bu çalışmada 
gerçekleştirilmiştir. MagmaSoft döküm simülasyonu kullanılarak belirlenen bir modelde 3 
mbar/sn ve 9 mbar/sn dolum hızları ile diğer tüm döküm prosesleri sabit tutularak soğutmalı 
simülasyon gerçekleştirilmiştir. Farklı dolum hızlarının kalıptaki hava sıkışmalarına etkisini 
incelemek için de venting (hava tahliye) özelliği kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde 9 
mbar/sn ile dökülen versiyonda porozite oranında önemli seviyede bir fark meydana gelmiştir. 
Aynı şekilde hızlı dolum gerçekleştirilen versiyonda dolum sırasında türbülansın ve jant 
genelinde hava sıkışmasının çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Jant üretiminde döküm 
kalitesini artırmak ve döküm kaynaklı hataları azaltmak için dolum hızının mümkün olan en 
düşük seviyede tutulması gerektiği, dolum hızı arttığında üretim verimliliğini olumsuz şekilde 
etkileyeceği çalışma sonucunda belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Alüminyum Döküm, Alüminyum Jant Üretimi, Döküm Simülasyonu, 
Döküm Hataları 
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JANT KALIPLARINDA FARKLI KAPLAMA UYGULAMALARININ AŞINMA 
DİRENCİNİN İNCELENMESİ 

Bora YAY1, Uğur AYBARÇ1 
1CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş., İzmir / Türkiye 

ÖZET 
Alüminyum jantlar otomobillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Jantın kalitesini belirleyen 
en önemli etmenlerden birisi de kalıptır. Alçak basınçlı döküm teknolojisi ile üretilen jantlar 
kokil kalıplara dökülmektedir. Jant kalıpları ana hatları ile alt maça, üst maça, yan bloklar ve 
plakalardan oluşmaktadır. Alt ve üst maçalar sıcak iş takım çeliklerinden, yan bloklar dökme 
demirden veya çelikten, plakalar ise imalat çeliğinden üretilmektedir. Döküm sırasında sıcak 
metale en fazla maruz kalan parça alt maçadır. Ayrıca üst maçada da sıcak metal akışından 
dolayı aşınmalara rastlanmaktadır. Jant kalıplarında karşılaşılan en önemli sorun kalıbın belirli 
döküm adetlerinden sonra deformasyona uğraması ve hurda olmasıdır. Deformasyon meydana 
gelen kalıplar dökülen jantların kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Kokil kalıplar yüksek 
maliyetli ve uzun sürelerde üretilen kalıplardır ve sıcak iş takım çelikleri yurt dışından ithal 
edilmektedir. Bu nedenle kalıplarda farklı kaplama uygulamalarının aşınma dirençlerinin 
karşılaştırılması bu çalışmada hedeflenmiştir. Yapılan çalışmada deney düzeneği olarak seri 
üretimi temsil edecek bir sistem oluşturulmuştur. Belirli geometrilerde sıcak iş takım 
çeliklerinden numuneler hazırlanarak borlama, nitrasyon ve tungsten alaşım kaplama 
uygulamaları yapılmıştır. Mevcut uygulama olarak da kaplama yapılmayan numuneye seri 
üretimde kullanılan poteyaj ile kaplama yapılmıştır. Sıvı alüminyumu sürekli sabit sıcaklıkta 
tutan bir potaya sahip daldırma fırını kullanılarak numuneler pnömatik bir sistemle sıvı 
alüminyumun içerisine sabit çevrim süresi 500 adetlik çevrim sayılarında daldırılmıştır. 
Çevrimler yapıldıktan sonra malzemelerin hasar mekanizmaları incelenerek karşılaştırma 
yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonrasında nitrasyon uygulanan numunenin tamamen aşındığı, 
borlama ve tungsten alaşımı ile kaplanan numunelerde de aşınma ve metal yapışması yaşandığı 
görülmüştür. Poteyaj ile kaplanan numunede ise herhangi bir aşınma veya metal yapışmasına 
rastlanmamıştır. Yapılan çalışma sonucunda kalıplardaki yüzey kaplamasının jant üretim 
kalıplarında aşınma ve metal yapışma direnci için yeterli olmadığı, seramik poteyaj 
kaplamasına alternatif olarak uygulanamayacağı belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Alüminyum Döküm, Alüminyum Jant Kalıbı, Kokil Kalıp, Sıcak İş 
Takım Çeliği, Kaplama, Aşınma 
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ABSTRACT 
Surface electromyography (sEMG) is a physiological signal which has a complex nature. Thus, 
it is more convenient and accurate to analyze these signals by using nonlinear methods. The 
aim of this study is to evaluate the sEMG signals by using nonlinear methods to detect the 
neuroprotective effect of citicoline in rat sciatic nerve crush injury. 
Thirty-two adult male Wistar rats were randomized into four groups: the sham-operated group 
with the intact sciatic nerve and the sciatic nerve crush groups, which received crush on the left 
sciatic nerve and administrated i.p. citicoline (50 and 250 mg/kg/day, 7 day) or saline (control 
group). Functional evaluation of sciatic nerve regeneration was expressed by the sciatic 
function index (SFI) and sEMG signals were recorded and analyzed with nonlinear methods. 
The operated animals’ mean motor nerve conduction velocity (MNCV) values were 
significantly decreased and in crushed sciatic nerve MNCVs. were increased after the citicoline 
treatments. Citicoline administration improved functional recovery in comparison with control 
group. Largest Lyapunov exponent and correlation dimension parameters were decreased due 
to the crush injury and increased related with the healing of sciatic nerve. Approximate entropy 
and Hurst exponent values did not change. Results of nonlinear analysis of sEMG are in line 
with the results of functional recovery and electrophysiological assessments. 
These results suggest that administration of citicoline has neuroprotective effects on the sciatic 
nerve crush injury. Furthermore, nonlinear analysis of sEMG is a promising supporting method 
for determining the nerve regeneration process during the treatment of peripheral nerve injuries. 
Keywords: Nonlinear analysis, Citicoline, Sciatic nerve crush injury, Functional recovery. 
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METHODS 
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ÖZET 
Ajan bazlı modeller başlığı altında yer alan modeller genellikle farklı disiplinlerde farklı 
isimlerle anılmaktadır. Söz konusu modeller, fizikte Monte Carlo simülasyonları, biyoloji ve 
ekolojide bireysellik bazlı modeller, iktisatta ise ajan bazlı hesaplamalı (kompütasyonel) iktisat 
olarak adlandırılmaktadırlar. Ajan bazlı modellerin ilk örneği fizikçi Enrico Fermi'nin madde 
yoluyla nötronların taşınmasını içeren problemleri çözmeye çalıştığı 1930'lara dayanmaktadır. 
1947 yılına gelindiğinde bilim insanları bu teknik için olasılıklı doğasını yansıtan Monte Carlo 
yöntemini geliştirmişlerdir. İktisat bilimi ajan bazlı kompütasyonel iktisat ile Thomas 
Schelling’in 1969 ve 1971’de yayımladığı iki makale ile tanışmıştır. 
Makine öğrenmesi terimi ilk kez 1950 yılında Turing’in “makineler öğrenebilir mi?” sorusu ile 
ortaya çıkmıştır. Turing bu soruyu sorarak araştırmacılarda merak uyandırmış ve çalışmaların 
hızlanmasıyla makinelere yeni öğrenme yöntemleri kazandırarak makine öğrenmesinin 
uygulama alanını geliştirmelerini sağlamıştır. Makine öğrenimi; denetimli öğrenme, denetimsiz 
öğrenme ve pekiştirmeli öğrenme yöntemi olarak üç başlık altında incelenmektedir. İktisat 
biliminde denklem çözümü için en uygun yöntem pekiştirmeli öğrenme olarak görülmektedir. 
Bu çalışmanın amacı finansal piyasaların ajan bazlı modellenmesi ile elde edilen simülasyon 
sonuçlarını tahmin etmekte kullanılan makine öğrenmesi yöntemlerinin incelenmesidir. Ajan 
bazlı modeller kurulurken teknik açıdan iyi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla öncelikle 
ajanlar iyi tanımlanmalıdır. Finansal piyasada ticaretin nasıl olacağına, hangi menkul 
kıymetlerin kullanılacağına ve ajanlar arasındaki öğrenme sürecinin nasıl gelişeceğine karar 
verilmelidir. Simülasyonlar uygulanırken zaman kavramı da dikkatle belirlenmelidir. Bir diğer 
önemli husus da fiyatın nasıl belirleneceğidir. Bu aşamalar tanımlandıktan sonra simülasyonlar 
uygulanabilmektedir. Simülasyon sonuçları pekiştirmeli öğrenme yöntemi ile makineye 
öğretilmekte ve bu öğrenimden tahminler yapılması sağlanmaktadır. Bu çalışmada araştırma 
kapsamında ulaşılabilen ajan bazlı finansal modelleme ve makine öğrenimi yöntemleri ile ilgili 
bilgiler verilecektir. Ajan bazlı modellemenin iktisat biliminde kullanımı incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Ajan Bazlı Modelleme, Makine Öğrenmesi, Finans 

ABSTRACT 
Agent-based models are often referred to by different names in different disciplines. The models 
in question are called Monte Carlo simulations in physics, individuality-based models in 
biology and ecology, and agent-based computational economics in economics. The first 
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example of agent-based models dates back to the 1930s, when physicist Enrico Fermi attempted 
to solve problems involving the transport of neutrons through matter. By 1947, scientists had 
developed the Monte Carlo method, reflecting the probabilistic nature of this technique. 
Economics science was introduced to agent-based computational economics with two articles 
published by Thomas Schelling in 1969 and 1971. 
The term machine learning was first coined in 1950 by Turing's “can machines learn?"has 
emerged with the question. By asking this question, Turing aroused curiosity in researchers and 
allowed them to improve the field of application of machine learning by giving machines new 
learning methods with the acceleration of research. Machine learning is examined under three 
headings as supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning method. In 
economics, the most appropriate method for solving equations is seen as reinforcement 
learning. 
The aim of this study is to examine the machine learning methods used to predict simulation 
results obtained by agent-based modeling of financial markets. Agent-based models need to be 
well regulated from a technical point of view when installing. For this purpose, first of all, 
agents must be well defined. It must be decided how to trade in the financial market, what 
securities to use, and how to develop the learning process between agents. The concept of time 
should also be carefully determined when applying simulations. Another important issue is how 
to determine the price. After these stages are defined, simulations can be applied. Simulation 
results are taught to the machine by the reinforcement learning method and predictions are made 
from this learning. In this study, information about Agent-based financial modeling and 
machine learning methods that can be reached within the scope of the research will be provided. 
The use of agent-based modeling in economic science will be examined. 
Keywords: Agent Based Modelling, Machine Learning, Finance 
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ÖZET 
21. yüzyıl çocuk edebiyatı her zamankinden daha farklı bir boyuttadır. Günümüz çocuk 
edebiyatı her geçen gün kapsamını genişletmekte ve işlevlerini arttırmaktadır. Hitap ettiği 
kitleye daha faydalı olabilmek için bu kitlenin bütün bireylerini kapsayıcı sorunlara ve özel 
durumlara eğilmektedir.  
Bireyin kişisel sorunlarını, psikolojik problemlerini, kişisel gelişimini, özel durumlarını dert 
eden çocuk edebiyatının bugün kapsamına aldığı konulardan biri de özel eğitimdir. Özel eğitim 
gereksinimi olan çocukların sorunlarını sorun edinen çocuk edebiyatının, özel eğitim 
alanlarından üzerine eğildiği meselelerden biri down sendromudur. Bu çalışmada down 
sendromlu çocukları konu edinen çocuk kitapları üzerinden çocuk edebiyatının bu özel 
meseleye nasıl eğildiği irdelenmiştir.  Bu amaçla down sendromu konusunu işleyen çeviri ve 
yerli olmak üzere beş adet çocuk edebiyatı eseri incelenmiştir. Down Sendromu Derneğinin 
aileler için önerdiği iki çocuk edebiyatı eseri ve çeşitli kitap sitelerinde ulaşılan üç kitap 
çalışmada incelenmiştir. Doküman analizi ile ulaşılan bulgular, betimsel analiz ile 
yorumlanmıştır. 
Çocuk edebiyatında down sendromunu işleyen çocuk kitapları az sayıdadır. Bu çalışmada 
incelenen beş kitaptan üçü de çeviri kitaplardır.  İncelenen eserlerde bu özel durumun aile içinde 
kaldığı ve bu özel grubun dışına çok da çıkmayan bir konu olduğu görülmüştür. Çünkü kitap 
kahramanları nadiren arkadaş olmaktadır. Kardeşlerin down sendromlu olduğu durumlar 
çoğunluktadır. Yazarların birkaçının aynı zamanda down sendromlu çocuğu olan anneler 
olduğu görülmektedir.  Kitaplarda “down sendrom” undan çoğunlukla  “farklı” sözcüğüyle 
bahsedilmektedir. Down sendromlu çocukların akranlarından ayrılan fiziksel ve kişisel 
özellikleri ve down sendromuyla ilgili açıklayıcı bilgiler çocukların anlayabileceği şekilde 
eserlerin kurgusuna dâhil edilmiştir. Down sendromlu çocukların, akranlarından daha iyi 
yaptıkları becerilere dikkat çekilmiştir. Bu kitaplarda özel çocuklara normal insanlar gibi her 
şeyi hızlıca öğretmeye çalışmak yerine yavaş öğrenmelerine fırsat vermek gerektiği dahası hiç 
öğrenmemelerine de alışma ve onları oldukları gibi sevme ve kabul etme telkinleri verilmiştir.  
Bu kitaplar aracılığıyla çocukların; down sendromlu yaşıtlarını ve kardeşlerini daha iyi 
anlamaları, onlarla empati kurmaları mümkün olabilir. Çocuklar, bu özel çocuklara nasıl 
yaklaşmaları gerektiğini öğrenirler. Ayrıca kitaptaki kahramanlarla özdeşleşerek down 
sendromlu yakını olanlar yalnız olmadıklarını hissedebilir. Böylece çocuk edebiyatı, normal 
gelişim gösteren çocukların farkındalıklarının artmasını, olumlu tutum ve davranış 
geliştirmesini sağlayarak sosyal yaşamdaki kaynaşmanın gerçekleşmesinde bir köprü görevi 
görür. 
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Çocuk Edebiyatı, Down Sendromu 
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ABSTRACT 
Today, 21st century children’s literature is in a totally different dimension. It has been broading 
its scope and enhancing its function. It gives thought to special conditions and issues that are 
inclusive to every member of the audience that it addresses so as to be more helpful.  
One of the subjects that children’s literature, which occupies itself with the personal problems, 
psychological issues, personal growth and special conditions of individuals, takes into its scope 
today is special education. One of the concerns that children’s literature, which is interested in 
the problems of special needs children,  covers in terms of special education is down’s 
syndrome. This study examines how children’s literature addresses to this special condition 
through children’s books that discuss kids with down’s syndrome. For that purpose, five 
Turkish and translated children’s literature works were analyzed that cover down’s syndrome. 
Three books that were attained from various book sites and two children’s literature works that 
are recommended by Down’s Syndrome Association were studied. Findings obtained through 
document analysis were interpreted via descriptive analysis.  
There are few books in children’s literature that discuss down’s syndrome. Three out of five 
books that were analyzed in this study are translated books. The examined books reveal that 
this special condition stays domestic and rarely goes out of this special group. Because the 
heroes of these books are rarely friends. It is mostly the siblings that suffer from down’s 
syndrome. It is seen that a few of the writers are also mothers who have kids with down’s 
syndrome. The condition “down’s syndrome” is mostly referred as “different” in books. 
Physical and personality traits in terms of which children with down’s syndrome differ from 
their peers and descriptive information children can understand are included in the plots of 
books. Skills that children with down’s syndrome are better at than their peers are pointed out. 
These books suggest that it is better to give those children the opportunity to learn slowly 
instead of trying to teach them everything as fast as normal children and that people should get 
used to their never learning something and that they should be loved and accepted as they are.  
It could be possible for children to understand and develop empathy towards their peers and 
siblings who suffer from down’s syndrome by means of these books. They could learn how to 
approach to these special children. Besides, the ones who have down’s syndrome relatives could 
feel that they are not alone through identifying with the characters of those books. Thereby, 
children’s literature function as a bridge with regards to the social cohesion by expanding 
awareness and positive attitude and behaviour of normally developing children.  
Keywords: Special Education, Children’s Literature, Down’s Syndrome 
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ABSTRACT 
In the last 20 years, the use of aluminum alloys in the aerospace and automotive industries has 
increased due to high ductility, high specific strenght, high corrosion resistance and low density 
properties. In the automotive sector, aluminum alloys are used in the pruction of wheels and the 
production is mostly carried out by low pressure die casting method. Like every material 
produced by the casting method, the parameters created specific to the product in production 
have the biggest share in obtaining the desired properties. One of the most important of these 
parameters is filling rate.In this study, the effect of the filling rate on the metallurgical and 
mechanical properties of the wheel in low pressure die casting method was investigated. 
Porosity and shrinkage cavity in the microstructure increase with the increasing pouring filling 
rate during the production with low pressure method. Mechanical properties of the product are 
also adversely affected as a result of increasing inconveniences. In this study, products were 
produced at different casting rates were examined. Tensile test samples were prepared 
according to DIN EN ISO 6892-1 standard from wheels produced at different filling speeds and 
tensile test was performed with Zwick Z100 model test device according to DIN EN 10002-1 
norm. Microstructural examinations of the samples taken from the wheel were carried out with 
an Olympus GX41 model optical microscope. 
Keywords: Low Pressure Die Casting, Aluminum Alloys, Porosity, Shrinkage Cavity, Tensile 
Test, Pouring Inconvenience. 
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ABSTRACT 
Modal analysis is a powerful technique to investigate the dynamic characteristics of stringed 
musical instruments as it reveals the natural frequencies and the associated mode shapes. The 
Spanish guitar is a traditional stringed musical instrument, whose geometrical shape and 
construction materials are likely to vary over different regions. Over many years, craftsmen 
manufacture the musical instruments based on the past experience. However, several 
parameters, such as the usage of adhesives and the thickness of soundboard affect the acoustic 
characteristics of the stringed musical instruments.  
In this study, the effect of soundboard thickness of a Spanish guitar on the structural mode 
shapes and the eigenfrequencies is investigated. The Spanish guitar studied has five components 
i.e., guitar neck, fingerboard, upper soundboard, lower plate, and sides. These components are 
assembled using epoxy for the computational modal analysis study as in the real case. Original 
orthotropic wooden materials are assigned to the relevant components of the guitar model. 
These materials are namely spruce, walnut and maple. Different thickness values are assigned 
to the soundboard of the musical instrument. Then, the change at the natural frequencies and 
corresponding mode shapes are compared. It is observed that the mode shapes associated with 
the soundboard are altered significantly. 
Three different thickness values are determined for the soundboard, namely 1.27 mm, 2.29 mm, 
and 3.30 mm. These values are chosen according to the information gathered from the relevant 
literature. 1.27 mm and 3.30 mm are the lower and upper bounds reported in the literature, and 
2.29 mm is the mid-value of these bounds. The correlation between the natural frequencies of  
the modes associated with the soundboard and the open string musical notes is investigated for 
three different thickness values. For example, the frequency value of the thinnest open string 
(E) is 329.6 Hz. It is seen that the soundboard with a thickness of 1.27 mm has the closest 
natural frequency to this value with 329.5 Hz. Other soundboards with thicknesses of 2.29 mm 
and 3.30 mm have frequencies of 338.59 Hz and 340.50 Hz, respectively. Thus, it has been 
shown that the varying thickness values of the soundboard show different compatibility with 
the frequency values of certain musical notes, and this affects the acoustic properties of the 
Spanish guitar studied.  
Keywords: Spanish Guitar, Soundboard Thickness, Orthotropic Materials, Modal Analysis 
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ÖZET 
Vokal kord kitleleri, en sık ses kısıklığı semptomu ile karşımıza çıkarlar ve ses kalitesinde 
bozulmaya neden olurlar.  Vokal kordda gelişen kitle ve yapılan cerrahinin ses kalitesi ve 
frekansları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanan bu çalışmanın öncü verileri bu bildiride 
paylaşılmaktadır. 
Olgular preoperatif rutin olarak yapılan videolaringoskopi (VLS) ve klinik muayene ile 
değerlendirilerek kitlenin vokal kordlarda yerleşimi ve büyüklüğü belirlendi. Daha sonra 
preoperatif ve postoperatif /a/ sesi söyletilerek Multi Dimensional Voice Program (MDVP) 
yardımıyla kaydedildi. MDVP programında akustik analiz yapıldı. Akustik analizde ortalama 
temel frekans (Fo), en yüksek temel frekans (Fhi), en düşük temel frekans (Flo), temel frekansın 
standart sapması (STD), ses perdesi süresinin değişkenliğinin yüzdesi (Jitt), pitch pertürbasyon 
katsayısı (PPQ), tepeden tepeye genliğinin değişkenliğinin yüzdesi (Shim), genlik pertürbasyon 
katsayısı (APQ), gürültü-harmonik oranı (NHR) ve ses türbülans indeksi (VTI) parametreleri 
incelendi. 
Vokal kordlarda kitlesi olan ve opere edilen 10 hasta değerlendirmeye alınmıştır. En sık görülen 
klinik ön tanılar; vokal kord hastalıkları (6 olgu), ses bozuklukları (4 olgu) ve nazal polipti (2 
olgu). En sık görülen lezyonlar; polipoid kitle, lökoplazi ve Reinke ödemiydi. Yapılan 
ameliyatlar sıklık sırasına göre; laringoskopik biyopsi (8 olgu), endolaringeal mikrocerrahidir 
(6 olgu). Olguların tamamında Fo, Fhi ve Flo değerlerinde artış görüldü. Jitt, PPQ, Shim, APQ, 
NHR ve VTI değerlerinde azalma görüldü. 
Artan hasta sayısı ve kontrol grubunun tamamlanması ile çalışmanın devamında akustik 
analizin yanı sıra bilgisayar ortamında Fourier ve Dalgacık dönüşümü ile ses sinyalleri alt 
bantlarına ayrılıp incelenerek frekanslardaki değişimler zaman-frekans bölgesinde tespit 
edilmeye çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Vokal Kord, Akustik Analiz, Fourier Dönüşümü, Dalgacık Dönüşümü 
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ABSTRACT 
Vocal cord masses most frequently present with the symptom of hoarseness and cause 
deterioration in voice quality. The pioneering data of this study, which aims to examine the 
effect of the mass developing in the vocal cord and the effect of the surgery performed on the 
sound quality and frequencies are shared in this report. 
The patients were evaluated with preoperative routine video-laryngoscopy (VLS) and clinical 
examination, and the location and size of the mass in the vocal cords were determined. Later, 
preoperatively and postoperatively, the / a / voice was recorded with the help of the Multi 
Dimensional Voice Program (MDVP). Acoustic analysis was performed in the MDVP 
program. In the acoustic analysis, mean fundamental frequency (Fo), highest fundamental 
frequency (Fhi), lowest fundamental frequency (Flo), standard deviation of fundamental 
frequency (STD), percentage variability of pitch duration (Jitt), pitch perturbation coefficient 
(PPQ), The percentage of the variation of the peak-to-peak amplitude (Shim), the amplitude 
perturbation coefficient (APQ), the noise-harmonic ratio (NHR) and the sound turbulence index 
(VTI) parameters were examined. 
10 patients who had masses in the vocal cords and were operated were evaluated. The most 
common clinical pre-diagnoses; vocal cord diseases (6 cases), voice disorders (4 cases) and 
nasal polyp (2 cases). The most common lesions; polypoid mass, leukoplakia and Reinke's 
oedema. According to the frequency of the surgeries performed; laryngoscopic biopsy (8 cases), 
endolaryngeal microsurgery (6 cases). Fo, Fhi and Flo values increased in all cases. Jitt, PPQ, 
Shim, APQ, NHR and VTI values decreased. 
With the increasing number of patients and the completion of the control group, in the 
continuation of the study, in addition to acoustic analysis, the sound signals will be divided into 
sub-bands by Fourier and Wavelet transform, and the changes in frequencies will be tried to be 
determined in the time-frequency region. 
Keywords: Vocal Cord, Acoustic Analysis, Fourier Transform, Wavelet Transform 
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ÖZET 
Covid-19 pandemisi çocukları çeşitli gelişim alanlarında farklı etkiler yaratmıştır. Sadece tipik 
gelişen değil özel gereksinimli çocukların da nasıl etkilendiği araştırılmalıdır. Bu çalışmanın 
amacı pandemi sürecindeki fiziksel aktivite ve beslenme davranışlarını özel gereksinimli 
çocuklar ile tipik gelişen çocuklarda karşılaştırmaktır.  
Çalışma Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirildi. 8-15 yaş grubundaki çocukların aileleri çalışmaya 
davet edildi. Demografik veriler kaydedildikten sonra fiziksel aktivite düzeyi için “Çocuklar 
için Fiziksel Aktivite Anketi” kullanıldı. Beslenme davranışları için ise “Çocuklarda Yeme 
Davranışı Anketi” kullanıldı. Ayrıca ebeveynlere bu süreçte çocuklarının fiziksel aktiviteleri, 
beslenme alışkanlıkları ve arkadaşlık ilişkileri ile ilgili açık uçlu sorular yönlendirildi ve 
pandeminin her iki grup üzerindeki kalitatif etkileri bu sorular ile kaydedildi.  
19 özel gereksinimli, 27 tipik gelişen toplam 46 çocuk çalışmaya katılmayı kabul etti. Fiziksel 
aktivite düzeyleri özel gereksinimli çocuklarda daha düşük bulunsa da anlamlı bir fark yoktu 
(p>0.05). Yeme davranışlarının toplam puanına bakıldığında da iki grup arasında anlamlı bir 
fark yokken (p>0.05), “duygusal aşırı yeme” alt başlığında özel gereksinimli çocuklarda 
anlamlı olarak daha düşük olarak bulundu (p<0.05). Kalitatif sonuçlara göre ise %44 tipik 
gelişen çocukların beslenme alışkanlıklarının pandemiden olumsuz etkilendiği kaydedilirken, 
%74 özel gereksinimli çocukta bir değişim olmadığı belirtildi. Fiziksel aktivite yönünden ise 
hem özel gereksinimli ailelerin çoğu (%79) hem de tipik gelişen grubun çoğu (%88) olumsuz 
ifadeler kullandı. Ayrıca arkadaşlık ilişkilerinin de her iki grupta da olumsuz olarak etkilendiği 
belirtildi.  
Pandemi sürecinin her bireyi farklı olarak etkilediği bilinmektedir fakat bu sürecin özel 
gereksinimli bireylerdeki etkileri detaylı olarak araştırılmalı ve bu tür süreçlerdeki yaklaşımlara 
yön verilmelidir. Bu bağlamda sonuçlarımız fizyoterapi ve rehabilitasyon, spor bilimleri, 
beslenme ve diyetetik ve psikoloji gibi alanlarda çalışan profesyonellere rehber niteliğindedir.  
Anahtar Kelimeler: Covid-19, özel gereksinim, sağlıklı, çocuk 
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ABSTRACT 
Covid-19 pandemic has had different effects on various developmental areas of children. It 
should be investigated how not only typically developing children but also children with special 
needs are affected. The aim of this study is to compare the physical activity and nutritional 
behaviors during the pandemic process in children with special needs and typically developing 
children. 
The study was carried out in Northern Cyprus. Families of children aged 8-15 years old were 
invited to the study. After the demographic data were recorded, the “Physical Activity 
Questionnaire for Children” was used for the level of physical activity. “Children’s Eating 
Behavior Questionnaire” was used for nutritional behavior. In addition, open-ended questions 
about the physical activities, eating habits and friendships of their children were directed to the 
parents in this process, and the qualitative effects of the pandemic on both groups were recorded 
with these questions. 
A total of 46 children, 19 with special needs and 27 with typical development, agreed to 
participate in the study. Although physical activity levels were found to be lower in children 
with special needs, there was no significant difference (p>0.05). When looking at the total score 
of eating behaviors, there was no significant difference between the two groups (p>0.05), while 
it was found to be significantly lower in children with special needs under the “emotional over-
eating” subtitle (p<0.05). According to the qualitative results, it was noted that eating habits of 
44% of typically developing children were negatively affected by pademic, while the eating 
habits of 74% of children with special needs did not change. In terms of physical activity, both 
most of the families with special needs (79%) and most of the typically developing group (88%) 
used negative expressions. It was also stated that friendship relationships were negatively 
affected in both groups. 
It is known that the pandemic process affects each individual differently, but the effects of this 
process on individuals with special needs should be investigated in details and the approaches 
in such processes should be guided. In this context, our results serve as a guide for professionals 
working in fields such as physiotherapy and rehabilitation, sports sciences, nutrition and 
dietetics and psychology. 
Keywords: Covid-19, special needs, healthy, child 
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ÖZET 
Spor bilimlerinin farklı alanlarında öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi öğretim 
yeterliklerinin incelendiği bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Uzun soluklu 
yapılan bu çalışmada çalışmanın ana hatları paylaşılan öğrencilerden gönüllü olarak katılmayı 
kabul eden öğrencilerle farklı zamanlarda bir araya gelerek konu üzerinde bireysel ve grup 
çalışması yapılmıştır. Çalışmaya İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (BSÖ), Antrenörlük Eğitimi Bölümü (AEB) ve 
Spor Yöneticiliği Bölümü (SYB) öğrencileri katılmıştır. Çalışmaya gönüllü katılım konusunda 
12 BSÖ öğrencisi haricindeki öğrencilerde pedagojik formasyon alma şartı aranmıştır. Bu şarta 
uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 16 öğrenci daha çalışma grubuna alınmıştır. Özellikle 
beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretim yeterlikleri ile ilgili araştırmaların kısıtlı sayıda 
olmasının yanında nitel bir çalışma ile duruma daha yakın ve samimi bir boyut kazandırılacağı 
düşünülmüştür. Odak grup görüşmesi ile belirlenen temaların dört ana konu üzerinde 
yoğunlaştığı görülmüştür. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü dışındaki bölümlerde 
öğrenim gören hemen her öğrencinin, müfredata bağlı olarak eğitim tabanlı derslerin olmayışı 
konusunu dile getirdiği görülmüştür. Eğitim tabanlı derslerin formasyon sürecinde alınsalar 
dahi bu derslerin zaman içerisine yayılarak verilmesi gerektiğini savunan öğrencilerin sayısının 
oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir. İkinci olarak BSÖ haricinde kazanılan bölümlerin meslek 
tanımlarında öncelikli olarak farklı alanların işaret edilmesi konusu işlenmiştir. Burada 
öğrencilerden gelen açıklamalarda, meslek tanımına göre öncelikli alanda iş bulunamazsa ilave 
olarak formasyon alarak öğretmen de olunabileceği bu durumun ikinci planda gibi görüldüğü 
işaret edilmiştir. Üçüncü olarak özellikle BSÖ öğrencilerinin özel yetenek sınavlarına girerken 
AEB ve SYB öğrencilerinin daha düşük puanlarla üniversiteye girebildikleri, Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’ndan daha az sayıda net yapabilmiş olmalarından dolayı algı ve yeterlik 
durumlarından dolayı biraz geride oldukları savunulmuştur. Bu üzücü ifadenin sebebini farklı 
şehirlerdeki meslektaşlarımızla yapılan istişare sonucunda, BSÖ öğrencilerinin formasyon 
sisteminin kendilerine yapılan bir haksızlık olduğunu düşünmelerinden kaynaklandığını 
görüşünde ortak bir karara varılmıştır. Dördüncü ve son temada staj yapılan okullardaki beden 
eğitimi öğretmenlerinin formasyon için gelen AEB ve SYB öğrencilerine negatif ayrımcılık 
yapmaları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin AEB ve SYB öğrencilerinin okudukları bölümü 
öğrenmeden önce formasyon için gelmiş olduklarını öğrenmeleri ile beraber olaya biraz farklı 
gözle baktıkları ifade edilmiştir. Bu durumun etkisi ile formasyon öğrencilerinin hiçbir şekilde 
yeterlik hissedemeyeceği iddia edimiştir. 
Formasyon konusu hala yoğun bir şekilde tartışılırken her iki tarafın da haklı olduğu kısımların 
varlığı bir gerçektir. Bu haklı olunan kısımların varlığı hem öğretmenlik bölümü öğrencilerinin 
hem de diğer bölüm öğrencilerinin öğretmenlik yeterlik hissine kapılmalarını güçleştirecek bir 
direnç olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Formasyon, Meslek, Öğretmenlik, Yeterlik. 
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ABSTRACT 
In this study quantitative research method used for investgation of sports science students’ 
competence of physical education teaching abilities. The long running study act after 
volunteered students informed about, after that participants had meetings both individually and 
as group at different time periods. Students from Sports Management Department (SMD), 
Coaching Department (CD) and Physical Education and Sports Teaching Department (PET) of 
İstanbul Cerrahpaşa Sports Sciences Faculty participated to study. Excluding 12 volunteered 
students from PET all participants asked for pedagogic formation certificate. 16 other 
volunteered students accepting that condition also participated to study. Especially there are 
limited studies for physical education teacher nominees concerning their teaching abilities,in 
this way this type of study also brings fresh and new dimensions to the topic. Focus group 
meetings points on four main themes. Except Physical Education and Sports Teaching Dept. 
students most participants from other depts. related on the problem that absence of teaching 
methods based education. Altough formation process giving that type of educaton, all 
participants line up with shot time education is inadequate and must be in a wide range. 
Secondly except PET students confused about profession definition. Some of them replies they 
are told if they couldn’t find a job with their own profession after having formation certificate 
tehy could as a teacher. Third theme is about PET students state having insufficient feelings at 
university exams and physical competence exams also brings inadequate ability of perception. 
This type of sad epression is because formation certificate becomes unfair to them as we had 
same decision with our colleagues from different cities. And the last fourth theme is negative 
discrimination by internship schools physical education and sports teachers against SMD and 
CD students that come for formation certificate. Those teachers have prejudice against SMD 
and CD students without knowing their depts. only knew that they are here for to formation 
certificate. This effects formation students neatively and also maket hem feel inadequate. 
While there are lots of discussions on formation certificate, both sides are right by the way. 
That point of the problem will always be a resistance having the feeling of inadequateness for 
teaching for both departments. 
Keywords: Education, Formation, Profession, Teaching, Competence 
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ÖZET 
Q ateşi nadir görülen, hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı bir hastalıktır ve bu tür bulaşıcı 
hastalıklara zoonoz denmektedir. Q ateşi ilk kez 1930’lu yıllarda bir hastalık olarak 
tanımlandığında nedeni bilinmediği için İngilizce’de soru anlamına gelen ‘question’ 
kelimesinin baş harfi ile adlandırılmıştır. Bu yüzden sorgu ateşi de denilmektedir. 
Avustralya’nın Brisbane şehrinde 1937’de Edward Holbrook Derrick tarafından, mezbaha 
işçilerinde görülen ateşli bir hastalığı tanımlamak için ‘Q humması’ terimi kullanılmıştır. Grip 
benzeri hastalık, pnömoni, hepatit ve kültür negatif endokardit olgularının ayırıcı tanısında 
mutlaka ülkemizde de varlığı birçok rapor ile kanıtlanan Q ateşi düşünülmelidir. Atipik 
pnömoni etkenlerinden birisi olan bu hastalığa, diğer riketsiyalardan farklı bir biyolojiye sahip 
olan Coxiella burnetti neden olmaktadır.  Gammaproteobacteria sınıfında, Legionellales 
takımında, Coxiellaceae familyasında yer alır. Gram negatif bakterilerdekine benzer bir 
membrana sahip olmasına rağmen, genellikle Gram yöntemi ile boyanmaz. C. burnetii çevre 
koşullarına dayanıklılığının yanında infektivitesi yüksek bir patojendir. Sığır, koyun, keçiler 
birincil rezervuar olmasına rağmen ev hayvanları, tavşanlar, kuşlar gibi pek çok tür enfeksiyon 
kaynağı olabilir. Sıklıkla enfekte hayvanların dışkı, idrar, süt veya doğum sıvılarından 
kaynaklanmış enfeksiyöz aerosollere doğrudan maruz kalınması veya pastörize edilmemiş süt 
ve süt ürünleri ile geçiş olmaktadır.  Çiftçiler , üreticiler, veteriner hekimler ve teknisyenler, et 
işlemcileri, mezbaha çalışanları ve laboratuvar çalışanları bulaş açısından risk grubundadır. 
Hastalık genellikle asemptomatik seyretmektedir.  Toplumda orta derecede risk oluşturan 
biyolojik ajanlar Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tarafından B kategorisinde 
değerlendirilmiştir. Bunlar ılımlı derecede kolay yayılabilir ve orta şiddette hastalıklara sebep 
olabilirler. Bu ajanlar ikincil yüksek öneme sahiptirler. Sular ve yiyeceklerle bulaşabilirler. B 
kategorisinde bulunan hastalıklarda daha düşük morbidite ve mortalite oranları söz konusudur. 
Q  Ateşi etkeni olan Coxiella burnetti, CDC sınıflamasında B kategoride yeralan biyolojik silah 
ajanıdır. Günümüzde salgının, enfeksiyonun ve aşının önemi tüm dünyada anlaşılmakta ve 
biyolojik savaş ajanlarına dikkat çekilmektedir. İnfektif dozunun çok düşük olması (bir bakteri 
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hastalığa neden olabilir), genetik manipülasyonla virülans kazandırılma olasılığı, aerosol 
yoldan atılabilir olması ve en önemlisi tek bir organizmanın solunum yolundan alınmasının 
dahi enfeksiyon meydana getirmesi için yeterlidir olması gibi özellikleri ile Coxiella burnetti 
biyolojik silah açısından önemli bir konuma gelmiştir. 
Anahtar Kelime: KBRN, biyoterörizm, biyolojik savaş ajanı, Q ateşi, Coxiella burnetii 

ABSTRACT 
Q fever is a rare, animal-to-human contagious disease and such infectious diseases are called 
zoonoses. When Q fever was first defined as a disease in the 1930s, it was named with the first 
letter of the word "question", which means question in English because the cause was unknown. 
That is why it is also called interrogation fire. The term 'Q fever' was used by Edward Holbrook 
Derrick in 1937 in Brisbane, Australia to describe a febrile illness seen in slaughterhouse 
workers. Q fever, which has been proven by many reports in our country, should definitely be 
considered in the differential diagnosis of cases of influenza-like disease, pneumonia, hepatitis, 
and culture-negative endocarditis. This disease, which is one of the factors of atypical 
pneumonia, caused by Coxiella burnetti, has a different biology than other rickettsias. It is in 
the Gammaproteobacteria class, in the order of Legionellales, in the Coxiellaceae family. 
Although it has a membrane similar to that of Gram-negative bacteria, it is not usually stained 
by the Gram method. In addition to its resistance to environmental conditions, C. burnetii is a 
pathogen with high infectivity. Although cattle, sheep, goats are primary reservoirs, many 
species such as pets, rabbits, and birds can be a source of infection. Often, direct exposure to 
infectious aerosols originating from the faeces, urine, milk or birth fluids of infected animals or 
transmission with unpasteurized milk and dairy products occurs. Farmers, producers, 
veterinarians and technicians, meat processors, slaughterhouse workers and laboratory workers 
are at risk for contamination. The disease is generally asymptomatic. Biological agents that 
pose a moderate risk in the community were evaluated in category B by the Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC). They can spread easily in moderate degrees and can cause 
moderate illnesses. These agents are of secondary importance. They can be transmitted by water 
and food. There is lower morbidity and mortality in category B diseases. Coxiella burnetti, the 
agent of Q fever, is a biological weapon agent that is in the B category in the CDC classification. 
Today, the importance of the epidemic, infection and vaccine is understood all over the world 
and attention is drawn to biological warfare agents. Coxiella burnetti has reached an important 
position in terms of biological weapons with its characteristics such as very low infective dose 
(a bacterium can cause disease), possibility of acquiring virulence by genetic manipulation, 
being able to be aerosolized and most importantly, even the removal of a single organism from 
the respiratory tract is sufficient to cause infection. 
Keywords: CBRN, bioterrorism, biological warfare agent, Q fever, Coxiella burnetii 
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ÖZET 
Çalışmanın amacı, Kaolin kili, Sepiyolit ve Bentonit kullanarak uzak kızılötesi ışınları yayma 
özelliği arttırılmış yataklık kumaş elde etmek. Uzak kızılötesi ışınların ciltteki kılcal damarların 
genişlemesine ve vücuttaki toksinlerin-radikallerin vücuttan atılmasına ve periferik kan 
damarlarının açılmasına, tıkanıkların açılmasına yardımcı olduğu, kas ve yumuşak doku 
yaralanmaları için rahatlama ve iyileşme sağladığı bilinmektedir.  Mevcut çalışmalarda FIR 
etkisi Germanyum, Magnezyum Oksit, Zirkonyum Dioksit, Bambu kömür tozları ve bazı doğal 
taşlar (turmalin, apatit taşı) ile elde edilmektedir.  
Düşük sıcaklıklarda silikatların asitli ortamlarda bozunmaları sonucunda kaolin türü kil 
mineralleri oluşmaktadır. Volkanik küllerin sağladıkları bazal çözeltilerde, volkanik kayaçların 
bozulması ile bentonit türü kil mineralleri oluşmaktadır. Sedimanter tabakalar halinde çökelen 
sepiyolitler, genellikle toprağımsı, ince taneli ve kaygan görünümlüdür. Bu killerin bir tabaka 
oluşturarak kızılötesi ışınları yansıtıcı özelliği olduğu bilinmektedir. 
Kızılötesi ışın yayma ölçütü emisivite değeri ile belirlenir. Bu değer 0-1 aralığında olmalıdır. 
Emisyon değeri; gri cisim tarafından yayılan tüm radyasyon enerjisinin, aynı sıcaklıkla bir siyah 
cisim tarafından yayılan tüm radyasyon enerjisine oranıdır. İnsan teni 0.99 emisyon değerine 
sahiptir ve uzak kızılötesi yayılım değeri 0.8 ve üzeri değerler olduğunda insan vücuduna 
faydalı olduğu bilinmektedir. Yapılan literatür araştırmalarında bu değerin maksimum 0.85 
olduğu görülmüştür. 
Çalışmamızda uzak kızılötesi ışın etkisini arttırmak amacıyla farklı seramiklerin etkileri 
incelenecektir. Emisivite değeri 0.85 üzerine çıkarılmak amaçlanmıştır. Yapılacak çalışmada 
FIR geçirgenliğini ve yayılımını %10 oranında arttırmak amacıyla Kaolin kili Sepiyolit ve 
Bentonit kullanılarak, kaplama yöntemiyle etkisi arttırılmış FIR özellikli yatak kumaşı 
üretilecektir. Polyester içerikli kumaşa lif çekimi ile elde edilen Sepiyolit, Bentonit ve Kaolin 
kil içerikli iplikler dahil edilecektir. Ayrıca bu malzemeler Sol-Jel yöntemi kullanılarak 
kaplama yapılacaktır. FIR yayılım değeri ölçümü TSS-5X, EMS-302M ve FTIR ile 
yapılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: uzak kızılötesi ışın, sepiyolit, kaolin, seramik, bentonit 
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ABSTRACT 
The aim of the study is to obtain a mattress fabric with enhanced far infrared rays (FIR) emitting 
feature by using Kaolin clay, Sepiolite and Bentonite. Far infrared rays are known about helping 
the expansion of capillaries in the skin, removing toxins-radicals from the body, opening 
peripheral blood vessels and blockages, providing relief and healing for muscle and soft tissue 
injuries. In the previous  studies, FIR effect is obtained by Germanium, Magnesium Oxide, 
Zirconium Dioxide, Bamboo charcoal powders and some natural stones (tourmaline, apatite 
stone). 
Kaolin-type clay minerals are formed as a result of the decomposition of silicates in acidic 
environments at low temperatures. Volcanic rocksbentonite-type clay minerals are formed with 
degradation in basal volcanic ash solutions. Sepiolites deposited formed in the sedimentary 
layers are generally in the formation of earthy, fine-grained and slippery. It is known that these 
clays form a layer and reflect infrared rays. 
The infrared emission criterion is determined by the emissivity value. This value should be in 
the range of 0-1. The emission value is the ratio of all radiation energy emitted by a gray body 
to all radiation energy emitted by a black body at the same temperature. Human skin has an 
emission value of 0.99 and it is a known fact that if the far infrared emission value is 0.8 or 
above, it is beneficial for human health.The researches in the literature, it is noted that the 
maximum emission value is 0.85. In this study; the effects of different ceramics will be 
examined in order to increase the effect of far infrared rays. It is aimed to increase the emissivity 
value above than 0.85. 
For this reason, Kaolin clay, Sepiolite and Bentonite will be utilized  to increase the FIR 
permeability and diffusion by 10%. Hence mattress fabric having improved FIR feature will be 
generated by using coating method.Sepiolite, Bentonite and Kaolin clay containing yarns 
obtained by fiber spinning will be included in the polyester-containing fabric. Additionally, 
these materials will be coated by using the Sol-Gel method. FIR emission value will be 
measured with TSS-5X,EMS-302M and FTIR.  
Keywords: far infrared ray, sepiyolit, kaoline, ceramics, bentonit 
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ÖZET 
Teknik tekstillerin içinde güç tutuşurluk özelliğine sahip kumaşlar dikkat çekmektedir. Güç 
tutuşurluk, alev çarpmasına karşı koyabilme veya alevden koruma sağlama kabiliyetidir. Güç 
tutuşur tekstiller, alev veya yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında tutuşmayan, tutuşsa da kendi 
kendine sönebilen tekstillerdir. Güç tutuşur liflerden oluşturulan kumaşlar savunma sanayi, 
sosyal güvenlik alanlarının yanı sıra günlük hayatta da gittikçe önem kazanmış ve toplulukları 
barındıran binaların döşeme ve perdelerinde de kullanımı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Tekstil 
ürünlerine güç tutuşur özellik kazandırmanın farklı yöntemleri bulunmakta olup en yüksek 
koruyuculuk sağlayan yöntem kendinden güç tutuşur özelliğe sahip özel lifler kullanılarak 
kumaşlar elde etmektir. Kendinden güç tutuşur özelliğe sahip lifler, yüksek bağ enerjisine sahip 
polimerlerden elde edilirler. Bu polimerlerin parçalanabilmesi için yüksek ısı enerjisine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu çalışmada yapılacak olan deneyler ile BS 7175 L HAZARD, M HAZARD 
testlerine tabi tutulacak ve denenen tüm ürünlerde LOİ (Limit Oksijen  İndexi), FTIR, TGA ile 
karakterizasyon’u yapılacaktır. Firma içerisinde yürütülecek olan bu ürünlerden Grip 7 testine 
tabi tutularak ürün sürdürülebilir standartlara getirilecektir. Proje kapsamında 1 patent, 2 adet 
konferans ve yayın hedefi belirlenmiştir. 
Bu çalışmada farklı karışım oranlarında FR viskon, FR polyester ve modakrilik liflerinden elde 
edilen ipliklerin ve bu ipliklerden elde edilen örme kumaşların fiziksel, konfor özelliklerinin ve 
yanma davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla güç tutuşur kumaşların 
üretiminde  bu İpliklerin fiziksel (lineer yoğunluk, büküm, rutubet, düzgünsüzlük, tüylülük) ve 
mukavemet özellikleri standartlara uygun bir şekilde test edilmesi amaçlanıp sonrasında bu 
ipliklerden sabit üretim parametreleri kullanılarak örme kumaşlar elde edilecektir.Elde edilen 
örme kumaşların öncelikle mukavemet ve uzama özellikleri (patlama mukavemeti, sabit yük 
altında kopma uzaması), konfor özellikleri (hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliği, ısıl 
geçirgenliği) standartlara uygun bir şekilde test yapılıp ve testler sonucunda elde edilen veriler 
SPSS istatistik programında değerlendirilecektir. Kumaşların yanma testleri standarda uygun 
bir şekilde gerçekleştirilip ve sonrasında elde edilen veriler görsel olarak değerlendirilecektir. 
Yapılan çalışmalar sonucunda FR polyester, FR viskon ve modakrilik ipliğinin belirli oranlarda 
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bir araya getirilip oluşturulan kumaşın CRİP 5 ve CRİP7 testlerinden geçebilecek kumaş elde 
edilmesi amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: güç tutuşur, yatak kumaşı, crip 7 
 

ABSTRACT 
Among the technical textiles, non-flammable fabrics draw attention. Strength is the ability to 
ignite, withstand flame strike or provide flame protection. Flame retardant textiles are textiles 
that do not ignite when exposed to flame or high temperatures, and can extinguish on their own 
even if they ignite. Fabrics made of flame-retardant fibers have become increasingly important 
in daily life as well as in defense industry and social security areas, and their use in the flooring 
and curtains of buildings that contain communities has become a necessity. There are different 
methods of providing flame retardant properties to textile products, and the method providing 
the highest protection is to obtain fabrics by using special fibers with self-igniting properties. 
Self-igniting fibers are obtained from polymers with high bond energy. In order for these 
polymers to break down, high heat energy is required. With the experiments to be carried out 
in this study, BS 7175 L HAZARD, M HAZARD will be subjected to tests and all products 
will be characterized with LOI (Limit Oxygen Index), FTIR, TGA. These products, which will 
be carried out within the company, will be subjected to the Grip 7 test and the product will be 
brought to sustainable standards. Within the scope of the project, 1 patent, 2 conference and 
publication targets were determined. 
In this study, it was aimed to investigate the physical, comfort properties and burning behavior 
of yarns obtained from FR viscose, FR polyester and modacrylic fibers in different mixing 
ratios and knitted fabrics obtained from these yarns. For this purpose, in the production of 
flammable fabrics, it is aimed to test the physical (linear density, twist, moisture, unevenness, 
hairiness) and strength properties of these yarns in accordance with the standards, and then 
knitted fabrics will be obtained from these yarns by using fixed production parameters. The 
elongation properties (bursting strength, elongation at rupture under constant load), comfort 
properties (air permeability, water vapor permeability, thermal permeability) will be tested in 
accordance with the standards and the data obtained as a result of the tests will be evaluated in 
the SPSS statistical program. The burning tests of the fabrics will be carried out in accordance 
with the standard and the data obtained afterwards will be evaluated visually. As a result of the 
studies carried out, it is aimed to obtain a fabric that can pass the CRIP 5 and CRIP7 tests of 
the fabric formed by combining FR polyester, FR viscose and modacrylic yarn in certain 
proportions. 
Keywords: flame retardant, mattress bedding, crip 7 
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ÖZET 
İller ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri raporu 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye’de 
Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması-2020 (YER-SİS)’ nin bir parçası olarak 
hazırlanmıştır. Çalışma sonunda hazırlanan raporun amacı Türkiye’de yer alan yerleşim alanları 
arasında sosyo-ekonomik yönden hem yatay hem de dikey hiyerarşik ilişkileri belirlemek, bu 
yerleşimlerin farklı ihtiyaçlarla birbirleriyle kurdukları ilişkilerin yoğunluğunu tespit etmek ve 
bu ilişkiler ağındaki konumları ile önemlerini ortaya çıkarmaktır. Mekânsal analizlere yeni bir 
bakış açısı getiren bu çalışma, yerleşimler arasındaki ilişki yapısını “ağ yaklaşımı” çerçevesinde 
incelemesi yönüyle mekânsal politikalar için detaylı analizler sunmanın yanında bölgesel 
gelişme alanında yapılan diğer çalışmalar için tamamlayıcı özellik sağlamaktadır.  
Yerleşim merkezleri arasındaki ilişki yapılarının tespit edilmesine yönelik temel çalışmalar, 
Christaller (1933) ve Lösch (1940) tarafından geliştirilen merkezi yer kuramı ile başlamıştır. 
Hızlı teknolojik gelişmeler sonucunda sosyal, ekonomik ve politik alanda yaşanan değişimler 
mekânsal ilişki yapısını da dönüştürmüştür. İnsanların, malların, bilginin, sermayenin ve 
teknolojinin yerleşimler arası akışının kolaylaşmış olması, mekânın geçmişten farklı 
tanımlanmasına ve mesafelerin kısıtlayıcı olmadığı ilişki ağlarının oluşmasına yol açmıştır. Bu 
bağlamda, Castells’in akışların mekânı (Space of flows) kuramına göre ağlar gelişirken 
yerelleşme zayıflamakta ve kısa bir zaman aralığında, yoğun ve uzun mesafeli akışlar 
gerçekleşebilmektedir. İller ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri çalışması 
kapsamında mekândaki yapılanma bu bakış açısıyla ağ analizi yöntemi kullanılarak tespit 
edilmiştir. Bu analizde sosyo-ekonomik ilişkiler eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, ticaret ve kargo 
boyutlarıyla incelenmiştir. Ayrıca tüm bu boyutlardaki bilgiyi en iyi özetleyen tek bir ağ 
oluşturularak analiz edilmiştir. 
Çalışmada 81 il ve 26 düzey-2 bölgesi her bir boyut bazında ayrı ayrı analiz edilmiştir. Bu 
boyutlara ilişkin ağ yapılarının temel özellikleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Her bir boyut 
için ilişki yapıları görselleştirilmiş ve her bir yerleşim biriminin ağdaki önem düzeyi farklı 
merkezilik ölçütleriyle değerlendirilmiştir. Ülkemizin sosyo-ekonomik ilişki ağlarını farklı 
boyutlarla analiz eden bu çalışmanın ulusal ve bölgesel politikaların belirlenmesine ve 
uygulanmasına önemli girdiler sağlayacağı ve sonraki çalışmalara yön vereceği 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İl, Bölge, YER-SİS, İller ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri,  

 
ABSTRACT 
Inter Provinces and Regions Socio-Economic Network Relations Report was prepared as a part 
of Urban and Rural Settlement Systems Survey-2020 (YER-SİS) in Turkey, which was carried 
out under the coordination of the Ministry of Industry and Technology, General Directorate of 
Development Agencies. The purpose of the report is to determine both horizontal and vertical 
hierarchical relations between the settlements in Turkey in socio-economic terms to determine 
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the intensity of the relations these settlements have established with each other with different 
needs and to reveal their location and importance in this network of relations. This study, which 
brings a new perspective to spatial analysis, provides detailed analyzes for spatial policies in 
terms of examining the relationship structure between settlements within the framework of the 
"network approach", as well as providing a complementary feature for other studies in the field 
of regional development.  
Basic studies to determine the relationship structures between settlement centers started with 
the central place theory developed by Christaller (1933) and Lösch (1940). As a result of rapid 
technological developments, the changes in the social, economic and political fields have 
transformed the spatial relationship structure. The facilitation of the flow of people, goods, 
information, capital and technology between settlements has led to the different definition of 
space due to the past and the formation of networks of relationships where distances are not 
restrictive. In this context, according to Castells' space of flows theory, localization weakens as 
networks develop, and in a short time interval, dense and long-distance flows can occur. Within 
the scope of the study of Inter Provinces and Regions Socio-Economic Network Relations, the 
structuring in the environment was determined using the network analysis method from this 
perspective. In this analysis, socio-economic relations are examined in terms of education, 
health, transportation, communication, trade and cargo dimensions. In addition, a single 
network that best summarizes all these dimensions of information has been created and 
analyzed. 
In the study, 81 provinces and 26 level-2 regions were analyzed separately on the basis of each 
dimension. The basic features of the network structures for these dimensions have been 
compared with each other. Relationship structures for each dimension were visualized and the 
importance level of each settlement in the network was evaluated with different centrality 
criteria. It is thought that this study, which analyzes the socio-economic relationship networks 
of our country in different dimensions, will provide important inputs to the determination and 
implementation of national and regional policies and will guide future studies. 
Keywords: Province, Region, YER-SİS, Inter Provinces and Regions Socio-Economic 
Network Relations 
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ÖZET 
Besin bileşenlerinin insan sağlığına yararlarının belirlenmesi ile birlikte farmasötik formlar 
halinde üretilen besin destekleri popüler hale gelmiştir. Bu formların kullanılması ile besinlerin 
zengin içeriklerinden faydalanılmak istenmiştir. Böylece ilaç olarak kabul edilmeyen fakat 
sağlığa yararları bulunan nutrasötik kavramı ortaya çıkmıştır. Nutrasötikler terimi, birçok 
kategori ve alt kategorileri kapsayan geniş bir sınıftır. Biyoaktif fitokimyasallar, nutrasötik 
bileşenler için çok önemli bir kaynak haline gelmiştir. Nutrasötikler, gıda takviyesi olarak 
kullanılan ürünlerdir. En yaygın kullanılan nutrasötikler, meyve ve sebzelerin bileşenleridir. Bu 
bileşenler kardiyovasküler hastalık, diyabet, kanser ve osteoporoz gibi kronik hastalıklara karşı 
koruma sağladığı bilinen antioksidan veya antiinflamatuar özelliklere sahiptirler. Nutrasötik 
olarak kullanılan gıda ürünleri arasında; diyet lifi, prebiyotikler, probiyotikler, çoklu doymamış 
yağ asitleri, antioksidanlar ve diğer farklı bitkisel / doğal gıdalar bulunmaktadır. Her ne kadar 
ilaç olmasalar da pek çok hastalığın tedavisi için nutrasötikler kullanılmaktadır. Nutrasötiklerin 
çeşitli hastalıkların tedavisi ve profilaksisi için spesifik olmayan biyolojik tedavi sağladığı 
çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Obezite, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, osteoporoz, 
artrit, diyabet, kolesterol gibi sağlık sorunları nutrasötiklerin yardımcı olduğu bazı önemli 
hastalıklardandır. Farmasötik preparatların aksine, nutrasötik preparatların çok daha fazla 
gereksinimi karşılaması gerekmektedir. Nutrasötikler, diyet takviyeleri, fonksiyonel gıdalar, 
vb. ürünleri içerdiğinden formülasyonda kullanılan bileşenlerin gıda kalitesinde olması 
gerekmektedir. Bunu sağlamak için ürünlerin özellikleri ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması 
gerekmektedir. 
Nutrasötiklerden faydalanmak biyoyararlanımıyla paralel özelliktedir. Biyoyararlanım, 
nutrasötiklerin metabolizması, dozu ve toksisitesi gibi bazı temel konuları kapsamaktadır. 
Biyoyararlanımın temelinde ise biyolojik erişilebilirlik, emilim, dönüşüm bulunmaktadır. 
Nutrasötikler diğer gıdalardan farklı olarak, gıdalarda bulunan biyoaktif ajanların biyo-
erişilebilirliğini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış bileşimlere ve yapılara sahiptirler. 
Emülsiyon bazlı sistemlerin hazırlanması nutrasötiklerin biyoyararlanımını artırmak amacı ile 
kullanılan uygulamalar arasında yer almaktadır. Emülsiyonlar; etken maddenin çözünürlüğünü 
artırmada, stabilitesini iyileştirmede ve emilimini artırmada rol oynamaktadırlar.  
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Bu çalışmada emülsiyon tipi formülasyonların neler olduğundan, nutrasötiklerin 
biyoyararlanıma nasıl katkı sağladıklarından ve biyoyararlanımı artırmadaki rollerinden 
bahsedilmektedir. Ayrıca bu formülasyonların kullanımlarına örnekler verilerek faydalarını 
artırmak için neler yapılabileceğine yer verilmiştir.  
Anahtar kelimeler: nutrasötikler, emülsiyonlar, besinler, biyoyararlanım 
 

ABSTRACT 
With the determination of nutritional components to human health benefits, nutritional 
supplements produced in pharmaceutical forms have become popular. With the use of these 
forms, it was desired to benefit from the rich content of foods. Thus, the concept of 
nutraceutical, which is not accepted as a drug but has health benefits, has emerged. The term 
nutraceuticals is a broad class covering many categories and subcategories. Bioactive 
phytochemicals have become a very important source of nutraceutical ingredients. 
Nutraceuticals are products that are used as food supplements. The most commonly used 
nutraceuticals are components of fruits and vegetables. These components have antioxidant or 
anti-inflammatory properties which are known to protect against chronic diseases such as 
cardiovascular disease, diabetes, cancer, and osteoporosis. Among the food products used as 
nutraceuticals; dietary fiber, prebiotics, probiotics, polyunsaturated fatty acids, antioxidants and 
other different herbal/natural foods. Although they are not drugs, nutraceuticals are used for the 
treatment of many diseases. Various studies have shown that nutraceuticals provide non-
specific biological therapy for the treatment and prophylaxis of various diseases. Health 
problems as obesity, cardiovascular diseases, cancer, osteoporosis, arthritis, diabetes, 
cholesterol are some of the important diseases that nutraceuticals help. Unlike pharmaceutical 
preparations, nutraceutical preparations have to meet much more requirements. Nutraceuticals, 
dietary supplements, functional foods, etc. Since it contains products, the ingredients used in 
the formulation must be of food quality. In order to achieve this, necessary studies should be 
done on the properties of the products. 
Benefiting from nutraceuticals is parallel to its bioavailability. Bioavailability covers some 
basic issues like metabolism, dosage and toxicity of nutraceuticals. Bioavailability is based on 
bioavailability, absorption and transformation. Nutraceuticals, unlike other foods, have 
specially designed compositions and structures to improve the bioavailability of bioactive 
agents found in foods. Emulsion-based applications are among the applications used to increase 
bioavailability. Emulsions are effective in improving the solubility of the active substance in 
the body, increasing the stability against bio-degradation and the permeability of nutraceuticals. 
In this study, what emulsion-type formulations are, how they contribute to bioavailability and 
their properties to increase bioavailability are mentioned. In addition, examples of the use of 
these formulations are given and what can be done to increase their benefits. 
Keywords: nutraceuticals, emulsions, nutrients, bioavailability 
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ÖZET 
Amaç: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) sosyal-iletişimsel alanda yetersizlikler, yineleyici 
davranış kalıpları ve kısıtlı ilgi alanları ile karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. 
Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) verilerine göre OSB prevalansı son 
10 yılda %123 artmış ve 2018 yılında OSB sıklığı 1/59 olarak bildirilmiştir. OSB’nin belirtileri 
erken çocukluk döneminde ortaya çıkıp yaşam boyu sürmektedir. OSB’de erken tanıyla birlikte 
uygun eğitim ve tedavi uygulanan bireylerde bozukluğun prognozunda ciddi düzelme olduğu 
belirtilmiştir. Bu araştırmanın amacı son yıllarda artan yaygınlık oranları ve erken tanının 
önemiyle dikkat çeken Otizm Spektrum Bozukluğunun (OSB) Niğde ilindeki vakalarını 
incelemektir. Niğde ilinde son beş yıl içinde tanı alan çocuk sayıları ve tanı yaşlarının yıllara 
göre incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışma retrospektif tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanmıştır. Araştırmada 1 
Ocak 2016- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Niğde Ömer Halisdemir Eğitim Araştırma 
Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine başvurup OSB tanısı alan 
çocukların sayısı ve tanı alma yaşları yıllara göre incelenmiştir. Bilgisayar ortamına aktarılan 
veriler sayı, yüzde ve ortalama analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. 
Bulgular: 2016-2020 yılları arasında 241 erkek-61 kız olmak üzere toplam 302 çocuk tanı 
almıştır. 2016’da 69’u erkek 78, 2017’de 41’i erkek 62, 2018’da 37’si erkek 45, 2019’da 51’i 
erkek 65, 2020’de 43’ü erkek 52 çocuk tanı almıştır. Son 5 yıl için ortalama tanı yaşı 6.6’dır. 
Kızlarda ortalama tanı yaşı 6.6, erkeklerde ise 6.5’tir.  
Sonuç: Yaşamın erken dönemlerinde otizmle ilgili birçok belirti görülmesine rağmen otizm 
tanı yaşının geç olduğu görülmektedir. Bu yüzden Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tüm 
çocukların sağlıklı çocuk izleminde 18 ve 24. aylarda OSB bakımından taranmalarını 
önermektedir. Aile sağlığı merkezleri erken çocukluk döneminde gelişimsel izlem ve 
taramaların yapıldığı yerlerdir. Aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanlarının çocukların 
OSB yönünden izlenmesi, riskli çocukların saptanması ve ilgili uzmana yönlendirilmesi 
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açısından rolleri oldukça önemlidir. Ailelerin OSB’nin erken dönem belirti ve bulguları ile ilgili 
bilgi düzeylerinin arttırılması erken tanı ve erken müdahale için oldukça önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: Niğde, Otizm Spektrum Bozukluğu, Vaka 
 

ABSTRACT 
Aim: Autism Spectrum Disorder is a neurodevelopmental disorder that causes social-
communicative deficiencies, repetitive behavioral patterns, and limited areas of interest. 
According to the data of the American Center for Disease Control and Prevention (CDC), the 
prevalence of ASD has increased by 123% in the last 10 years. One another research in 2018  
reported that ACD has a frequency of 1 per 59. Symptoms of ASD appear in early childhood 
and last a lifetime. With an early diagnosis of ASD, there is a serious improvement in the 
prognosis of the disorder. That improvement is generally provided by a suitable combination 
of training and treatment. This study aims to examine the cases of ASD in Niğde province. The 
topic has attracted attention in recent years with the increasing prevalence rates and the 
importance of early diagnosis. The study is aimed to analyze the age and number of children  
in Niğde which diagnosed with ACD in the last five years.   
Methods: This study is planned as a retrospective descriptive research. In the study, children 
who applied for Niğde Ömer Halisdemir University Research and Training Center Department 
of Child and Adolescent Psychiatry with ACD were examined between the dates  January 1, 
2016 and December 31, 2020. Later, the collected data is transferred to the computer 
environment and it is evaluated according to number, percentage, and average.  
Results: Between the years 2016 and 2020, 302 in total, 241 boys and 61 girls were diagnosed. 
Diagnosed male child distrubution between the years 2016-2020 was determined as  
69,41,37,51 and 43. Female child with autizm  distrubution by years was 9, 21, 8, 14 and 9 
respectively. The average age of diagnosis for the last 5 years is 6.6. Average age of diagnosis 
is 6.6 for girls and 6.5 for boys. 
Conclusion:Although there are many symptoms related to autism in the early stages of 
childhood, it is seen that the age of diagnosis of autism is late. Therefore, the American 
Psychological Association (APA) recommends that all children be screened for ASD at 18 and 
24 months in well-child follow-up. Family health centers are places where developmental 
follow-up and screening are performed in early childhood. The health care professionals in 
family health centers play a vital role in following children with ASD, determination of risky 
children, and their leading to relevant specialists. Consequently, increasing the level of 
knowledge of families about early signs and symptoms of ASD is very significant for early 
diagnosis and early intervention. 
Keywords: Nigde, Autism Spectrum Disorder, Case 
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ÖZET 
Amaç: Tedavi edilebilir ve önlenebilir genetik hastalıkların erken tespit edilmesini sağlayan 
yenidoğan topuk kanı taramaları, ülkemizde 1986 yılında Fenilketonüri (FKU) taramasıyla 
yapılmaya başlanmıştır ve 25.12.2006’da yayınlanan genelgeyle Neonatal Tarama Programı’na 
(NTP) dönüştürülmüştür. Bu araştırma, 2015-2020 yılları arasında Kırşehir ilinde NTP 
kapsamında taranan, tarama sonucu şüpheli olan ve Doğumsal Metabolik Hastalık (DMH) 
tanısı alan bebeklerin prevalansının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Hastalar ve Yöntem: 2015-2020 yılları arasında NTP kapsamında taranan 15.848 bebeğin 
demografik özellikleri ve tarama sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Tarama sonucu 
şüpheli çıkıp tekrarlanması istenen 276 bebeğe ait veriler araştırmanın evrenini 
oluşturmaktadır. Bilgisayar ortamına aktarılan verilere sayı, yüzde ve ortalama analizleri 
yapılmıştır.  
Bulgular: Çalışma kapsamında değerlendirilen 15.848 bebeğin 276’sından tekrar kan örneği 
istendiği ve ilgili birime yönlendirildiği görülmüştür. Tekrarlanan örneklerden toplam 23 
bebeğin (2 Fenilketonüri, 14 Konjenital hipotiroidi, 7 Biotinidaz eksikliği) DMH tanısı aldığı 
saptanmıştır. Ayrıca 24 bebeğin tanılama sürecinde olduğu ve 7’sinin “aileye ulaşılamadı, il 
değişikliği, aile sevki kabul etmiyor” nedenleriyle takip edilemediği belirlenmiştir.  
Sonuç: Birkaç damla kandan taraması yapılabilen DMH’lar erken tespit edilip önlenebilmekte 
veya tedavi ve beslenme ile kontrol altına alınabilmektedir. Doğan her bebeğin taramasının 
zamanında ve uygun şekilde yapılması, sonuç takibi, ilgili birime yönlendirme ve ailenin 
hastalıklar hakkındaki bilgilendirilmesi ve endişesinin giderilmesi gibi konularda sağlık 
profesyonellerine önemli sorumluluklar düşmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Neonatal tarama programı, doğumsal metabolik hastalıklar, fenilketonüri, 
konjenital hipotirodi, biotinidaz eksikliği, kistik fibrozis, konjenital adrenal hiperplazi 
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ABSTRACT 
Aim: Neonatal heel blood scans, which provide early detection of treatable and preventable 
genetic diseases, started to be performed in our country in 1986 with Phenylketonuria (PKU) 
screening and was transformed into the Neonatal Screening Program (NTP) with the circular 
published on 25.12.2006. This study was conducted to determine the prevalence of babies who 
were screened for NTP in Kırşehir between 2015-2020, whose screening results were 
suspicious and diagnosed with Congenital Metabolic Diseases (DMD). 
Patients and Methods: The demographic characteristics and screening results of 15,848 babies 
screened for NTP between 2015 and 2020 were retrospectively analyzed. The data of 276 babies 
who were found to be suspicious and asked to be repeated as a result of the screening constitute 
the universe of the research. Number, percentage and average analyzes were made on the data 
transferred to the computer environment. 
Results: It was observed that 276 of the 15,848 babies evaluated within the scope of the study 
were asked for blood samples again and were directed to the relevant unit. A total of 23 babies 
(2 Phenylketonuria, 14 Congenital hypothyroidism, 7 Biotinidase deficiency) were diagnosed 
with congenital metabolic diseases from the repeated samples. In addition, it was determined 
that 24 babies were in the process of diagnosis and 7 of them could not be followed due to 
"family could not be reached, province change, family does not accept referrals". 
Conclusion: Congenital metabolic diseases that can be screened from a few drops of blood can 
be detected and prevented early or can be controlled with treatment and nutrition. Health 
professionals have important responsibilities in matters such as timely and appropriate 
screening of every newborn baby, follow-up of results, referral to the relevant unit, informing 
the family about the diseases and relieving their concerns. 
Keywords: Neonatal screening program, congenital metabolic diseases, phenylketonuria, 
congenital hypothyroidism, biotinidase deficiency, cystic fibrosis, congenital adrenal 
hyperplasia 
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ÖZET 
Amaç: Bu çalışmada, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları 
kliniğinde yatan 6ay-18 yaş arası çocuklardaki anemi sıklığını retrospektif olarak 
değerlendirmeyi amaçladık. 
Yöntem: Çocuk sağlığı ve hastalıkları servisinde Ocak 2018-Aralık 2020 tarihleri arasında 
yatan 2890 olgunun hastane kayıtları ve hasta dosyaları retrospektif olarak incelenmesidir. 
Bulgular: Hastaneye başvuran 2890 olgunun 1549’u (%53,6) erkek, 1341 (%46,4) kız idi. Tüm 
olgular; 0,5-2 yaş 727 (%25,2), 2-5 yaş 1100 (%38,1), 5-9 yaş 625 (%21,6), 9-12 yaş 182 
(%6,3), 12-14 yaş 99 (%3,4), 14-18 yaş 157 (%5,4) olmak üzere gruplara ayrıldı. Bu gruplara 
ek olarak,12-14 yaş kız 46 (%46,5), erkek 53 (%53,5) ve 14-18 yaş kız 97(%61,8), erkek 60  
(%38,2) şeklinde gruplandırıldı. 
2890 olgudan 683 (%23,6) kişide anemi görülmüştür. Bunların 372’i(%54,5) erkek, 
311’(%45,5) kızdır. Anemi görülen olguların yaş ve cinsiyetlere göre dağılımı ise; 6 ay-2yaş 
arası erkeklerde 167 (%24,5), kızlarda 128 (%18,7), 2-5 yaş erkeklerde 122 (%17,9), kızlarda 
96 (%14), 5-9 yaş erkeklerde 54 (%7,9), kızlarda 34 (%5), 9-12 yaş erkeklerde 8 (%1,2), 
kızlarda 15 (%2,2), 12-14 yaş erkeklerde 9 (%1,3), kızlarda 10 (%1,5), 14-18 yaş erkeklerde 12 
(%1,8), kızlarda 28 (%4,) dir. 
Düşük MCV (ortalama;77,86±5,81(52,10-104)) değerine sahip olan olgular tüm çalışma 
grubunun 432(%14,5) içermektedir. Düşük MCV değeri yaş gruplarına göre; 6 ay-2yaş 111 
(%25,7), 2-5 yaş 199(%46), 5-9 yaş 71(%16,4),  9-12 yaş 18(%4,2), 12-14 yaş kız 5(%1,2), 12-
14 yaş erkek 6(%1,4), 14-18 yaş kız 14(%3,2), 14-18 yaş erkek 8(%1,9) şeklinde dağılım 
göstermiştir. 
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Hastaların 192’sinde (%28) demir eksikliği anemisi görülmüştür. Bu olguların, 61’i(%31,8) 
kız, 131’i(%68,2) erkek idi. Aynı zamanda hastaların 10’unda (%0,34) vitamin B12 eksikliği 
anemisi saptanmıştır. 
Sonuç: Anemi her yaşta görülmekle beraber özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda daha sık 
görülmektedir. Çocukluk çağı mental ve fizik gelişimi açısından olumsuz etki oluşturduğundan 
dolayı küresel bir halk sağlığı sorunudur. Sağlık personelleri ve ailelerin bilinçlendirilmesi 
oldukça önemlidir. 
Anahtar kelimeler: 6 ay-18 yaş Çocuk, Kansızlık, Demir eksikliği 
 

ABSTRACT 
Introduction: In this study, we aimed to retrospectively valuate the prevalence of anemia in 
children aged between 6 months and 18 years who were hospitalized in Kırşehir Training and 
Research Hospital pediatric health and diseases clinic. 
Method: It was planned to retrospectively examine the hospital records and patient files of 
2890 cases hospitalized in the pediatric health and diseases service between January 2018 and 
December 2020. 
Results: 1549 (53.6%) of the 2890 cases who applied to the hospital were male and 1341 
(46.4%) were female. All the facts; 0.5-2 years 727 (25.2%), 2-5 years 1100 (38.1%), 5-9 years 
625 (21.6%), 9-12 years 182 (6.3%), 12-14 age 99 (3.4%), 14-18 age 157 (5.4%) were divided 
into groups. In addition to these groups, 12-14 years old girls were grouped as 46 (46.5%), 53 
boys (53.5%), 14-18 years old girls 97 (61.8%), and 60 boys (38.2%) . 
Anemia was observed in 683 (23.6%) of 2890 cases. 372 of them (54.5%) are male and 311 
(45.5%) are girls. Distribution of cases with anemia according to age and gender; 167 (24.5%) 
for boysaged 6 months to 2 years, 128 (18.7%) for girls, 122 (17.9%) for boysaged 2-5, 96 
(14%) for girls, 54 for boysaged 5-9 years ( 7.9%), 34 (5%) for girls, 8 (1.2%) for boysaged 9-
12, 15 (2.2%) for girls, 9 (1.3%) for boysaged 12-14, 10 for girls (1.5%), 12 (1.8%) for boysaged 
14-18, 28 (4%) for girls. 
Cases with low MCV (mean; 77.86 ± 5.81 (52.10-104)) included 432 (14.5%) of the whole 
study group. Low MCV value according to age groups; 6 months-2 years 111 (25.7%), 2-5 
years 199 (46%), 5-9 years 71 (16.4%), 9-12 years 18 (4.2%), 12-14 years 5 girls (1.2%), 12-
14 years old boys 6 (1.4%), 14-18 years old girls 14 (3.2%), 14-18 years old boys 8 (1.9%). 
Iron deficiency anemia was observed in 192 (28%) of the patients. 61 (31.8%) of these cases 
were female and 131 (68.2%) were male. At the same time, vitamin B12 deficiency anemia was 
found in 10 (0.34%) of the patients. 
Conclusion: Although anemia can be seen at any age, it is more common in children under 2 
years of age. It is a global public health problem because of its negative effects on childhood 
mental and physical development. It is very important to raise the awareness of healthcare 
personnel and families. 
Keywords: 6 months-18 years old Child, Anemia, Iron deficiency 
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ÖZET 
Günümüzde batıl inançların varlığı, birçok toplum ve insan için önemini korumaktadır. Batıl 
inançlar kimi zaman bireylerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlarken; kimi zaman bir durum 
karşısındaki belirsizliklerini gidermelerinde yardımcı olurken; kimi zaman ise bazı bireylerin 
olumsuz duygulara kapılmasına neden olabilmektedir. Bu çalışma bireylerin psikolojik batıl 
inanç düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmış bir ölçek geliştirme araştırmasıdır. Bu amaç 
doğrultusunda “Psikolojik Batıl İnanç Ölçeği”nin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik 
çalışmalarının yapılması temel hedef olarak belirlenmiştir. Araştırma için 2020-2021 eğitim-
öğretim yılında farklı üniversitelerin (Fırat, Adıyaman, İnönü) farklı sınıf düzeylerinde eğitim 
gören üç örneklem grubundan veri toplanmış ve gerekli analizler yapılmıştır (AFA: 209; 
DFA=180; Ölçüt geçerliği=58). Ölçeğin geliştirilme aşamasında ilk olarak 30 madde yazılmış 
ve bu 30 madde alanında yetkin uzmanlara gönderilmiştir. Uzmanlardan gelen dönütler 
sonucunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve nihai olarak ölçeğin uygulanabilir hali için 29 
maddelik bir form elde edilmiştir. Yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda 9 
madde (7,8,13,14,22,23,25,26,27) ölçekten atılarak ölçek 20 maddeli nihai ölçek ortaya 
çıkmıştır. Akabinde Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve ölçüt geçerliği yapılmıştır. 
Güvenirlik çalışmaları için ise iç tutarlılık analizleri yapılmıştır. AFA sonucunda tek faktör 
olarak elde edilen ölçeğin DFA sonucunda doğrulaması yapılmış ve tek faktörlü olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (χ2/sd=2.881; RMSEA=0.071; SRMR= 0.07; CFI= 0.963; GFI= 0.925). 
Ölçekte tersten kodlanması gereken herhangi bir madde bulunmamaktadır. İstatistiksel analiz 
sonucunda 20 maddeli ve tek boyutlu Psikolojik Batıl İnanç Ölçeğinin Cronbach Alfa 
güvenirlik katsayısı 0.925 olarak hesaplanmıştır. Tek faktörden ve 20 maddeden oluşan ölçeğin 
maddelerine ilişkin faktör yükleri .524 ve .813 arasında değişmektedir. Paranormal İnanç 
Ölçeği ile yapılan ölçüt geçerliği çalışmasında (Paranormal İnanç Ölçeği=.700; p<.001) 
Psikolojik Batıl İnanç Ölçeğinin iyi bir korelasyon sağladığı görülmektedir. Sonuç olarak 
yapılan analizlere göre Psikolojik Batıl İnanç Ölçeğinin yeterli geçerlik ve güvenilirlik 
düzeylerine sahip bir ölçme aracı olduğu görülmektedir. 
Anahtar Sözcükler: Batıl İnanç Psikolojisi, Ölçek Geliştirme, Güvenirlik, Geçerlik 
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ABSTRACT 
Today, the existence of superstitions maintains their importance for many societies and people. 
While superstitions sometimes make individuals feel good; while sometimes helping them to 
overcome their uncertainty about a situation; Sometimes, it can cause some individuals to have 
negative feelings. This study is a scale development research conducted to determine the 
psychological superstition levels of individuals. For this purpose, the development of the 
"Psychological Superstition Scale" and carrying out validity and reliability studies were 
determined as the main goal. For the research, data were collected from three sample groups 
studying at different grade levels of different universities (Fırat, Adıyaman, İnönü) in the 2020-
2021 academic year and necessary analyzes were made (EFA: 209; CFA = 180; Criterion 
validity = 58). In the development phase of the scale, the first 30 items were written and these 
30 items were sent to competent experts in their field. As a result of the feedback from the 
experts, the necessary arrangements were made, and finally, a 29-item form was obtained for 
the applicable version of the scale. As a result of the Exploratory Factor Analysis (EFA), 9 
items (7,8,13,14,22,23,25,26,27) were removed from the scale, resulting in a 20-item final 
scale. Subsequently, Confirmatory Factor Analysis (CFA) and criterion validity were 
performed. Internal consistency analyzes were conducted for reliability studies. The scale 
obtained as a single factor as a result of EFA was verified as a result of CFA and it was 
concluded that it was the single factor (x2/DF = 2.881; RMSEA = 0.071; SRMR = 0.07; CFI = 
0.963; GFI = 0.925). There is no item in the scale that needs to be coded in reverse. As a result 
of the statistical analysis, the Cronbach Alpha reliability coefficient of the one-dimensional 
Psychological Superstition Scale with 20 items was calculated as 0.925. The factor loadings of 
the items of the scale, which consists of a single factor and 20 items, vary between .524 and 
.813. In the criterion validity study conducted with the Paranormal Belief Scale (Paranormal 
Belief Scale = .700; p <.001), it is seen that the Psychological Superstition Scale provides a 
good correlation. As a result, according to the analyzes made, it is seen that the Psychological 
Superstition Scale is a measurement tool with sufficient validity and reliability levels. 
Keywords: Superstition Psychology, Scale Development, Reliability, Validity 
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ÖZET 
Diyabetes mellitus(DM) insülinin yeterince salgılanamaması ya da insülinin etkisinin veya 
insülin cevabının bozukluğu neticesinde görülen hipergliseminin sebep olduğu birkaç grup 
hastalığın ortak adıdır. DM, morbidite ve erken mortalite ihtimali oranı yüksek sıklıkla görülen 
bir halk sağlığı sorunudur. Beta hücresinin insülin salgılayamaması ve insülin direnciyle 
karakterize bir hastalıktır. İnsülin direncinin ön planda görüldüğü ve insülin sekresyon 
bozukluğu ile karşımıza çıkan bu hastalık, diyabet hastalarının %90-95’ini oluşturur. Tedavi 
programında ilk sırada fiziksel aktivite yer almaktadır. Sağlıklı bireylere oranla tip 2 DM’li 
bireylerde sensorimotor sinyalizasyonunda 2 veya 3 kat daha fazla azalma saptanmıştır. Tip 2 
DM’li bireyler ile yapılan bu çalışma ise tip 2 DM’li bireylerde propriosepsiyonun bozulduğunu 
bildirilmiştir. Omuz kaslarında proprioseptif duyu etkilenimi nedeniyle nöromüsküler kontrol 
değişimleri görülmektedir. Uygun bir kas aktivasyonu gerçekleştirilmesi için bireyde uygun 
nöromüsküler koordinasyon olması gerekmektedir. Uygun hareketlenme ve omuz 
stabilizasyonu ve için aktif eklem stabilizatörlerinin istemli olarak kasılması çok önemlidir. 
Böylece omuz propriosepsiyonu ve DM arasında ilişki olduğu görülmektedir. Çalışmamıza; 18-
65 yaş arası değişen 60 gönüllü tip 2 diyabetik birey alınmıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen çalışmaya, Adıyaman ilinde yaşayan tip 2 
diyabetli bireyler dâhil edilmiştir. Çalışma iki gruptan oluşmaktadır. Grup I (n= 30): Deney 
grubunu oluşturmaktadır. Bireyler omuz, kol ve el bölgesindeki kaslara 8 hafta, haftada 3 gün, 
2 set ve 12 tekrar kuvvetlendirme egzersizleri yapmıştır. Grup II (n=30): Kontrol grubunu 
oluşturmaktadır. Bireylere egzersiz verilmeden gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 
Değerlendirmeler deney grubundaki egzersizler sonlandıktan sonra da çalışmaya dâhil olan tüm 
bireylere uygulanacaktır. Deney grubundaki hastaların haftada bir defa ise egzersizden önce ve 
sonra kan şekeri değerlerine bakıldı. Tip 2 diyabetli bireylerde pozisyon hissi her iki kolda 55- 
90- 125 derecelerde değerlendirildi. 
Hastalara kuvvetlendirme egzersizleri verilen çalışmamızda yoğunlukları birbirinden farklı 
egzersizler nöromüsküler kontrolü iyileştirme amacıyla önerilebilir. Egzersizlerle kas 
iğciklerinin uyarılası sonucu duyarlılık artacak ve dolayısıyla nöromüsküler kontrolde iyileşme 
olacağı düşünülmektedir. Araştırmamızda pozisyon duyusunda egzersiz yapan grupta anlamlı 
olarak sapma miktarında düşüş olduğu gözlemlenmiştir. (p<0,05) Tip 2 diyabetli bireylerde 
kuvvetlendirme egzersizlerinin omuz pozisyon hissine olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir. 
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Omuzdaki propriosepsiyonu geliştirmeye yönelik holistik bakış açısıyla tanımlanan çalışmalara 
ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabetes Mellitus, Propriosepsiyon, Kuvvetlendirme Egzersizi, 
Kavrama Kuvveti. 

ABSTRACT 
Diabetes mellitus(DM) is a common name for several groups of diseases caused by 
hyperglycemia as a result of insufficient secretion of insulin or insulin effect or impaired insulin 
response. DM is a public health problem with a high rate of morbidity and early mortality. It is 
characterized by the inability of the beta cell to secrete insulin and insulin resistance. . This 
disease, in which insulin resistance is at the forefront and we encounter with insulin secretion 
disorder, constitutes 90-95% of diabetic patients. Physical activity takes the first place in the 
treatment program. A 2 or 3-fold decrease in sensorimotor signaling was found in individuals 
with type 2 DM compared to healthy individuals. This study conducted with individuals with 
type 2 DM reported that proprioception is impaired in individuals with type 2 DM. 
Neuromuscular control changes are observed in the shoulder muscles due to proprioceptive 
sensory involvement. In order to achieve a proper muscle activation, the individual must have 
appropriate neuromuscular coordination. Voluntary contraction of active joint stabilizers is very 
important for proper movement and shoulder stabilization. Thus, it is seen that there is a 
relationship between shoulder proprioception and DM. To our work; sixty volunteer type 2 
diabetic individuals between the ages of 18-65 were included. 38 of them are women and 42 of 
them are men. Individuals with type 2 diabetes living in Adıyaman were included in the study 
conducted at Hasan Kalyoncu University Faculty of Health Sciences. The study consists of two 
groups. Group I (n = 30): It forms the experimental group. The individuals strengthened the 
muscles in the shoulder, arm and hand area for 8 weeks, 3 days a week, 2 sets and 12 repetitions. 
Group II (n = 30): It constitutes the control group. Necessary evaluations were made without 
giving exercise to individuals. Evaluations will be applied to all individuals included in the 
study even after the exercises in the experimental group are completed. In this study, in which 
we examined the effect of strengthening exercises on shoulder position sensation in individuals 
with type 2 diabetes; Exercises were applied to the individuals in the study group 3 days a week. 
Blood glucose levels were checked once a week before and after exercise. In individuals with 
type 2 diabetes, the sense of position was evaluated at 55-90- 125 degrees in both arms. In our 
study, in which strengthening exercises were given to the patients, exercises with different 
intensities can be recommended to improve neuromuscular control. It is thought that sensitivity 
will increase as a result of stimulation of the muscle spindles with exercises, and therefore there 
will be an improvement in neuromuscular control. In our study, it was observed that there was 
a significant decrease in the amount of deviation in the group exercising in the sense of position. 
(p <0.05) Showed that strengthening exercises have a positive effect on the sense of shoulder 
position in individuals with type 2 diabetes. Studies defined with a holistic point of view to 
improve proprioception in the shoulder are needed. 
Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, Proprioception, Strengthening Exercise, Grip Strength. 
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ÖZET 
Ürogenital sistem travmalarının büyük kısmını oluşturan böbrek travmalarının çoğu hafif olup 
konservatif olarak tedavi edilebilmesine rağmen özellikle multitravmalı hastalarda düşük 
dereceli bir böbrek travması dahi olsa cerrahi onarım uygulanabilmekte ve renal hasar cerrahi 
onarım ile giderilebilmektedir. 
Renal hasarı olan hastaların yönetiminde hedef, morbiditenin azaltılması ve renal işlevin 
korunmasıdır. Bu nedenle renal eksplorasyon seçici olarak yapılmalıdır. Son 20 yılda 
görüntüleme ve tedavi stratejilerindeki gelişmeler cerrahi girişim gereğini azaltmıştır. Buna 
rağmen hastanın durumu cerrahi girişime karşın gözlem kararında ilk mutlak belirleyicidir. 
Renal hasarın yönetimi genellikle eksplorasyon ve ilişkili abdominal hasarların gözlenmesi 
kararı tarafından da etkilenmektedir. Özellikle multitravmalı hastalarda cerrahi onarım 
uygulanabilmekte ve renal hasar cerrahi onarım ile giderilebilmektedir. 
Renal hemorajiye bağlı yaşamı tehdit eden hemodinamik instabilite, hasar şeklinden bağımsız 
olarak renal eksplorasyonun mutlak endikasyonudur. Diğer endikasyonlar arasında ilişkili 
hasarlar için yapılan eksploratuvar laparotomide saptanan genişleyen ya da pulsatil perirenal 
hematom yer almaktadır. 
Kliniğimizde eksploratuvar laparotomi yapılan ve grade 4 böbrek laserasyonu onarılan iki hasta 
sunumunu yaparak cerrahi onarımın da hala bir tedavi seçeneği olabileceği ve hasta odaklı 
düşünüldüğünde grade 4 laserasyon olan böbrek travmalarına renal eksplorasyon 
uygulanabileceğini vurgulamak istedik. 
Kesici delici alet yaralanması (bıçaklanma) nedeniyle acil servise bilinci kapalı, vitalleri 
anstabil, hipotansif, taşikardik olarak getirilen 34 yaşında erkek hastanın çekilen BT’sinde 
intraabdominal yaralanma şüphesi ve sol böbrek alt polde grade 4 laserasyon olması sebebiyle 
hasta acil laparatomiye alınarak diafram,karaciğer, mide onarımları yanında renal onarımı 
yapılmıştır. Post-operatif YBÜnde 1 gün entübe takip edilip sonrasında üroloji servisinde takibe 
devam edilen hasta post-operatif 11. gün şifa ile taburcu edilmiştir. 
Araç içi trafik kazası sonrası müracaat eden 51 yaşında erkek hastanın çekilen kontrastlı 
BT’sinde dalakda laserasyon ve sol börekte grade 4 laserasyonu olduğu görülmüş; hastaya 
splenektomi kararı verilmiştir. Laparotomi yapıldığından hastanın renal laserasyonu da 
onarılmıştır. Post-operatif 2 gün YBÜ’nde takip edilen hasta ardından üroloji servisinde takip 
edilerek post-operatif 10.gün şifa ile taburcu edilmiştir. 
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Cerrahi onarım uygulan grade 4 laserasyonu olan her iki hastanın da renal onarımları başarılı 
şekilde yapılmış ve hastalar şifa ile taburcu olmuşlardır. Artan konservatif yaklaşım oranlarına 
rağmen renal eksplorasyonun da renal travmalı hastalarda hala bir tedavi seçeneği olabileceği 
ve hasta odaklı düşünüldüğünde grade 4 laserasyon olan böbrek travmalarına cerrahi onarım 
uygulanabileceği unutulmamalıdır. 
Anahtar kelimeler: Renal travma, böbrek travması, renal travmada cerrahi onarım, renal 
eksplorasyon,  grade4 laserasyonda renal eksplorasyon.  

 
ABSTRACT 
Most of the kidney traumas, which constitute the majority of urogenital system traumas, are 
mild and although it can be treated conservatively,  surgical repair can be applied, especially in 
patients with multitrauma, even if there is a low grade renal trauma. 
The goal in the management of patients with renal impairment is to reduce morbidity and 
preserve renal function. Therefore, renal exploration should be done selectively. Advances in 
imaging and treatment strategies in the last 20 years have reduced the need for surgical 
intervention. However, the patient's condition is the first absolute determinant of surgical 
intervention or observation decision. Management of renal injury is often influenced by the 
decision to explore and observe associated abdominal injuries. Surgical repair can be applied, 
especially in patients with multitrauma, and renal damage can be overcome by surgical repair. 
Life-threatening hemodynamic instability due to renal hemorrhage is an absolute indication for 
renal exploration, regardless of the damage type. Other indications include an enlarged or 
pulsatile perirenal hematoma detected in exploratory laparotomy for associated injuries. 
By this case report of  two patients who underwent exploratory laparotomy and repaired grade 
4 kidney laceration in our clinic, we wanted to emphasize that surgical repair can still be a 
treatment option, and renal exploration can be applied to kidney traumas with grade 4 laceration 
when considered patient-oriented. 
A 34-year-old male patient who was brought to the emergency clinic with unconscious, unstable 
vitals, hypotensive, tachycardia due to stabbing injury  was taken to emergency laparotomy due 
to the suspicion of intraabdominal injury and grade 4 laceration in the lower pole of the left 
kidney and diaphragm, liver, stomach repairs, as well as renal repairs. He was followed up as 
intubated  in ICU for 1 day post-operatively.  Afterwards, he was followed up in the urology 
service and he was discharged with cure on the 11th postoperative day. 
In the contrast-enhanced CT of a 51-year-old male patient who applied after an in-vehicle traffic 
accident, it was observed that there was laceration in the spleen and grade 4 laceration in the 
left kidney and splenectomy decision was made for the patient. Since laparotomy was 
performed, the patient's renal laceration was also repaired. He was followed up in ICU for 2 
days post-operatively.  Afterwards, he was followed up in the urology service and he was 
discharged with cure on the 10th postoperative day.  
Renal repairs of both patients with grade 4 laceration who underwent surgical repair were 
successfully performed and the patients were discharged with cure. Despite increasing 
conservative approach rates, it should be kept in mind that renal exploration may still be a 
treatment option in patients with renal trauma and surgical repair can be applied to renal traumas 
with grade 4 laceration when considered patient-oriented. 
Keywords: Renal trauma, kidney trauma, surgical repair in renal trauma, renal exploration, 
renal exploration in grade4 laceration 

PROCEEDINGS BOOK 412 www.izdas.org



THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON POVERTY: EVIDENCE FROM THE 
ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION COUNTRIES 

M. Abdurrahman MEHRABI 
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Political Sciences, Department of Public 

Finance, Çubuk, Ankara 

Asst. Prof. Dr. Abdullah TİRGİL 
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Political Sciences, Department of Public 

Finance, Çubuk, Ankara 
ORCID NO: 0000-0002-4491-4459 

ABSTRACT 
Globalization refers to the phenomena of increased capital and labor mobility and the 
integration of related policies worldwide. Thus, unprecedented developments such as the higher 
level of international trade and the increasing power of financial capital have occurred in the 
globalization process, which plays a central role in economic development. Although its results 
have been observed for almost half a century, the effects of globalization are still widely 
debated. The literature on this topic is often full of conflicting results. On the one hand, some 
authors claim that globalization reduces poverty by increasing the rate of growth. At the same 
time, others argue that free trade and financial globalization further increase extreme poverty. 
The study focuses on the impacts of globalization on poverty between 1990-2016 in different 
income groups and geographical classifications from economic, political, and social 
perspectives in OIC member countries. The fixed effects panel data models are applied to 
understand the relationship between the KOF Globalization Index and the poverty measure, 
HDI. The results of our analysis denote that globalization has significant economic and social 
impacts in high-income countries and has significant economic, political, and social impacts in 
upper-middle-income countries. Besides, it also has significant economic, social and political 
impacts in low-middle income countries. Nevertheless, according to the geographical location 
of OIC member countries, globalization has economic, social, and political significant impacts 
on poverty in Sub-Saharan Africa (OIC-SSA), Middle East and North Africa (OIC-MENA), 
East and South Asia, and Latin America (OIC-ESALA), D-8 Organization for Economic 
Cooperation (OIC-D8). However, it has only social and political impacts in Europe and Central 
Asia (OIC-ECA) member countries. 
Keywords: KOF Globalization Index, poverty, health, education, the standard of living, OIC, 
HDI 
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ABSTRACT 
Since tax is the main resource that constitutes the financial power of the state and the main civic 
duty of People, Law, Economics, Finance and Public Administration are also one of the main 
issues. In the Ottoman Empire, taxes are obligations imposed by the Sultan in parallel with the 
needs of the state or for extraordinary situations. 
In Ottoman history, the issue of tax was of great importance and was also decisive in relations 
with public. Those who have Public status are collected under the name” taxpayer “and those 
who are excluded from this obligation are collected under the name” exempt". In the Ottoman 
Empire, the basis of the economy is based on agricultural production, and taxes, which are the 
main source of financing for state expenditures, are mainly derived from agricultural 
production. 
Tax collection is paid in accordance with the law. Among the tax collection methods, which 
differ according to the economic conditions of the period in which it was applied, the most 
important is the grooming system. Another form of collecting public revenues is the method of 
iltizam. “Iltizam”(It is a method of collecting a portion of Ottoman state revenues by 
transferring them to people by the state for a certain price.) is the collection and operation of 
government revenues, i.e. mukatas, by a private enterprise for a certain price. Although Iltizam 
was tried to be removed by a procedural Tanzimat Ferman, the system of accounting that was 
put in place was not successful. As a result of the negative aspects of the application of iltizam 
and the financial pressures of the state, the application of a mansion in the system of iltizam 
was switched. In this system, called The Manor method and implemented in 1695, the main 
goal is to leave the tax resources that the refugees often destroy for the sake of making as much 
profit as possible to the savings of the invariant refugees in order to live and maintain.  
We can also see the importance of the Ottoman Empire in tax collection and information about 
some problems in tax collection from the records contained in the “Ahkam books”. (In the 
Ottoman Empire, it is usually the name given to notebooks where financial provisions are 
collected.) There are frequent warnings that there will be no tax losses on these records. When 
we look at the content of tax related problems of tax collection and tax paying more taxes from 
those who pay the collection of the missing ones” or “demand more taxes and collections” 
issues to be concerned with, “multezim tax collection intervention”, “interfere with the 
collection of tax revenue”, “non-taxable tax collection”, “the foundation's tax revenues 
intervention”, “free tax grooming intervention” we see this decision for reasons such as. These 
records provide information about the problems experienced in the application of tax collection 
methods and how to solve these problems.  
Keywords: Ottoman, Tax collection, Ahkam (Provisions), Iltizam, The Manor. 
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ÖZET 
Vergi, devletin mali gücünü meydana getiren temel kaynak ve kişilerin de temel vatandaşlık 
görevi olduğundan hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetiminin de ana konularından birini 
oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti’nde vergi, devletin ihtiyaçlarına paralel olarak veya 
olağanüstü durumlar için padişah tarafından konulan yükümlülüklerdir.  
Osmanlı tarihinde vergi konusu büyük önem taşımaktadır ve reaya ile ilişkilerde de belirleyici 
olmuştur. Reaya statüsünde olanlar “vergi mükellefi”, bu yükümlülük dışında kalanlar ise 
“muaf” adı altında toplanmıştır. Osmanlı Devleti’nde ekonominin temeli zirai üretime 
dayanmaktadır ve devlet harcamalarının ana finansman kaynağı olan vergiler ağırlıklı olarak 
zirai üretimden elde edilmektedir. 
Verginin tahsili, kanuna uygun biçimde ödenmesidir. Uygulandığı dönemin ekonomik 
şartlarına göre farklılık gösteren vergi tahsil yöntemleri arasında en önemli olanı tımar 
sistemidir. Kamu gelirlerinin diğer bir tahsil biçimi ise iltizam yöntemidir. İltizam, devlet 
gelirlerinin yani mukataaların belirli bir bedel karşılığında özel teşebbüs tarafından tahsil 
edilmesi ve işletilmesidir. İltizam usullü Tanzimat Fermanı ile kaldırılmaya çalışılmışsa da, 
yerine konulan muhassıllık sistemi başarılı olamamıştır. İltizam uygulamasının olumsuz yönleri 
ve devletin içinde bulunduğu mali baskılar sonucunda iltizam sisteminde malikane 
uygulamasına geçilmiştir.  Malikane usulü denilen ve 1695 yılında uygulamaya konulan bu 
sistemde temel amaç sık sık değişen mültezimlerin tahrip mültezimlerin mümkün olduğu kadar 
fazla kâr sağlamak uğruna tahrip ettikleri vergi kaynaklarını ihya ve idame etmek üzere 
değişmez bir mültezimin tasarrufuna bırakmaktır. 
Osmanlı Devleti’nin vergi tahsiline verdiği önemi ve vergi tahsilinde yaşanan bazı sorunlara 
dair bilgileri ahkam defterlerinde yer alan kayıtlardan da görmekteyiz.  Bu kayıtlarda vergi 
kaybı yaşanmamasına dair uyarılara sıkça rastlamak mümkün. Vergi ile ilgili yaşanan 
problemlerin içeriğine baktığımızda daha çok vergi tahsiline dair “vergi ödemeyenlerden ve 
eksik ödeyenlerden verginin tahsili” veya “fazla vergi talebi ve tahsili” konuları ile ilgili olmak 
üzere, “mültezimin vergi tahsiline müdahale”, “vergi gelirlerinin tahsiline müdahale”, “vergiye 
tabi olmayanlardan vergi tahsili”, “vakıf vergi gelirlerine müdahale”, “serbest tımar vergisine 
müdahale” gibi nedenlerle yaşanan anlaşmazlıklar görmekteyiz. Bu kayıtlar vergi tahsil 
yöntemlerinde uygulamada yaşanan sorunlara ve bu sorunların çözüm şekline dair bilgi 
vermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, vergi tahsili, ahkam, iltizam, malikane 
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ÖZET 
İnsanlar tarafından tedavi amaçlı kullanılan en eski ilaçlar bitkisel kaynaklı olanlardır. 
Atalarımız tarafından doğayı gözlemleyerek, deneme-yanılma yöntemiyle tecrübe edilen 
bitkilerin hangi hastalıklar üzerinde etki sağladığı uzun bir bilgi birikimi sonucunda keşfedilmiş 
ve binlerce yıldır çeşitli uygarlıklar tarafından kayıt altına alınarak günümüze aktarılmıştır. Bu 
tedavilerde, bitkisel ilaç yapımında bitkinin reçine, kök, dal, meyve, çiçek, kabuk, tohum ve 
yaprak gibi çok çeşitli bölümlerinden yararlanılmıştır. Mezopotamya, Mısır, Hitit, Grek ve 
Roma Uygarlıkları’na ait çeşitli arkeolojik belgeler, birçok bitkiden tedavi amaçlı 
yararlanıldığını ve bazı bitkilerin çok erken dönemlerde bile ithal edilerek tıbbi amaçlı 
kullanıldığını göstermektedir.  
Antik dönemde bitkilerin tıbbi amaçla yararlanıldığı alanlardan birisi de diş hastalıklarıdır. 
Uzmanlar tarafından hazırlanan ve günümüze ulaşan tıbbi reçeteler içerisinde karşımıza çıkan 
tarifler, diş hastalıklarında kullanılan ana malzemelerden birisinin bitkisel içerikli ürünler 
olduğunu göstermiştir. Antik dönemde ağız hijyeni kavramı tam olarak oluşmamış olsa da hem 
kozmetik amaçlı hem de tedavi amaçlı kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler 
arasındaki ağırlıklı grubu ise diş ağrılarının tedavisinde kullanılan bitkiler oluşturmaktadır. Diş 
ağrısı dışında dişlerin temizlenmesi ve parlatılması, çürük ve apse, iltihap gibi çeşitli 
rahatsızlıklara bitkisel yöntemler geliştirilmiş ve uygulanmıştır.  
Bitkisel içerikli ürünlerin organik yapısından dolayı yok olması nedeniyle günümüze çok fazla 
ulaşamadığı görülmektedir. Sadece çok az sayıdaki örnekle temsil edilen bu tip malzemeler ise 
ilacın içeriği hakkında yeterli bir veri sunmamaktadır. Bu nedenle bu bilgilere çoğunlukla çeşitli 
tabletler veya antik dönemde yazılmış edebi kaynaklar vasıtasıyla ulaşmaktayız. Çalışmamızda 
bu arkeolojik veriler vasıtasıyla ulaşılmış bitkiler bir araya getirilmiş ve bu bitkilerin çeşitli diş 
rahatsızlıklarında hangi yöntemlerde kullanıldığı değerlendirilmiştir. Arkeolojik kaynaklar 
aracılığıyla günümüze ulaşan ve diş hastalıklarında kullanılan bitkileri şu şekilde sıralayabiliriz; 
iris, haşhaş, sakız ağacı, mandragora, kavak ağacı, incir, meşe, çam, nar, sığır kuyruğu, nane, 
sarmaşık, mür, safran, papatya, silphium, beşparmak otu, sarımsak, sedefotu, hardal, mersin, 
banotu, soğan, lycium, kapari, mine çiçeği, elma, armut, böğürtlen, mercimek ve gül. Söz 
konusu bitkiler şarap, sirke, su veya bal gibi çeşitli karışımlarla birlikte reçetelenmiş olup 
cerrahi yöntemlerle ve aletlerle dişlere uygulanmıştır.  
Anahtar Kelime: Antik Dönem, Diş Hastalıkları, Diş Tedavisi, Tıbbi Bitkiler 

 
ABSTRACT 
The oldest medicines used by humans for therapeutic purposes are those of herbal origin. Which 
plants have an effect on which diseases, experienced by observation of nature, and trial and 
error method by our ancestors, was discovered as a result of a long accumulation of knowledge 
and has been recorded by various civilizations for thousands of years and transferred to the 
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present day. In these treatments, various parts of the plant such as resin, root, branch, fruit, 
flower, coat, seed, and leaf were used in the production of herbal medicine. Various 
archaeological documents belonging to Mesopotamia, Egypt, Hittite, Greek and Roman 
Civilizations show that many plants were used for treatment purposes and that some plants were 
imported and used for medicinal purposes even in very early periods.  
One of the areas where plants were used for medical purposes in antiquity was dental diseases. 
The recipes prepared by experts and found in medical prescriptions that have reached today 
have shown that one of the main ingredients used in dental diseases is products with herbal 
ingredients. Although the concept of oral hygiene was not fully formed in ancient times, there 
are many methods used for both cosmetic and treatment purposes. The predominant group 
among these methods is the plants used in the treatment of toothache. In addition to toothache, 
herbal methods have been developed and applied for cleaning and polishing teeth and ailments 
such as caries and abscesses, inflammation.  
It is seen that herbal products have not survived much since they disappear due to their organic 
nature. These types of materials represented only by rare examples, do not provide sufficient 
data on the content of the medicine. For this reason, we reach this information mostly through 
various tablets or literary sources written in antiquity. In our study, the plants obtained by means 
of these archaeological data were brought together and the preparation methods of plants used 
in various dental disorders were evaluated. The plants, which were used in dental diseases and 
have reached today through archaeological resources, are as follows; iris, poppy, lentisk, 
mandragora, poplar tree, fig, oak, pine, pomegranate, mullein, mint, ivy, myrrh, saffron, 
chamomile, silphium, tormentil, garlic, rue, mustard, myrtle, henbane, onion, lycium, capers, 
verbena, apple, pear, blackberry, lentil and rose. The herbs in question were prescribed with 
various mixtures such as wine, vinegar, water, or honey and applied to the teeth with surgical 
methods and tools.  
Keywords: Antiquity, Dental Diseases, Dental Treatment, Medicinal Plants 
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ÖZET 
Şilüri son yıllarda artan sıklığı olmasına rağmen yine de nadir görülen ve bu nedenle aslında 
pek de bilinmeyen bir klinik antitedir. Çoğunlukla Wuchereria bancrofti enfeksiyonuna 
sekonder gelişse de non-parazitik sebeplerle de geliştiği literatürde gösterilmiştir. Bu sunumda 
karşılaştığımız şilüri olgusu eşliğinde literatürü tartışmak istedik. 
Elli sekiz yaşında erkek hasta kliniğimize 1 aydır artan aciliyet, sık idrara gitme ve urge 
inkontinans ile başvurdu. Hastanın obstrüktif yakınmaları bulunuyordu. Rütin biyokimyasal 
analizleri ve tuşe bulgusu normaldi. PSA: 2,43 ng/ml gelmişti. Üroflow’da obstrüktif patern 
gözlenmekteydi. Hastaya Alfuzosin tedavisi verildi. Bir ay sonra kontrolde 
değerlendirildiğinde, hastanın kısmi fayda gördüğü ancak sık idrara gitme ve aciliyet hissinin 
devam ettiği saptandı. İşeme ile ilgili anamnez tekrar ayrıntılı sorgulandığında bu kez üretradan 
beyaz tortu gibi parçacıkların geldiğini söylemesi üzerine yapılan ultrasonografide (US) 
“mesane anterior duvardan lümene prolabe yaklaşık 33x16 mm hiperekojen ve RDUS ile 
twinkle artefaktı veren lezyon mevcuttur” şeklinde bir rapor olması üzerine hastaya bilgisayarlı 
tomografi (BT) çekilmesi kararı verildi. Yapılan kontrastsız-kontrastlı BT’de tüm batın 
organları doğal olarak raporlanırken mesanedeki lezyon 5x3 cm’lik yağ dansitesinde lezyon 
(lipom?) olarak değerlendirildi. Bunun üzerine hastaya sistoskopi kararı verildi. Sistoskopide 
prostat trilober kapatıyordu ve mesanesi trabeküleydi. Mesanede görüntüyü kirleten beyaz 
tortular vardı ve kubbede yaklaşık 5 cm büyüklüğünde, hareket ile yer değiştiren esnek lezyon 
izlendi. Yıkama sıvısı ve idrar üzerinde yüzen yağ tabakası olarak değerlendirilerek hastaya 
şilüri tanısı konuldu. Yapılan suprapubik manipülasyonlar ve yıkama ile lezyonun küçüldüğü 
görüldü. Bunun üzerine takip kararı alındı. Takiplerinde lezyonu ve şikayetleri gerileyen ve 
üriner sorunu olmayan hasta senelik PSA kontrolüne çağrıldı.  
Şilüri olguları konservatif tedaviye %70 oranında cevap vermektedir. Bol hidrasyon, vitamin 
destekleri, Albendazol medikal tedavide öne çıkan seçenekler iken özellikle tekrarlayıcı 
olgularda lenfatik skleroterapi, gümüş nitrat uygulamaları yapılabilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Şilüri, mesane, enfeksiyon, inkontinans 

 
ABSTRACT 
Although chiluria has an increasing frequency in recent years, it is still a rare and therefore not 
well-known clinical entity. Although it mostly develops secondary to Wuchereria bancrofti 
infection, it has been shown in the literature that may develop for non-parasitic aetiology. In 
this presentation, we aimed to discuss the literature with the chiluria case we encountered. 
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A 58-year-old male patient was admitted to our clinic with increased urgency, frequency and 
urge incontinence for a month. The patient had obstructive complaints. Routine biochemical 
analysis and digital rectal examination findings were normal. PSA level was 2.43 ng / ml. An 
obstructive pattern was observed in uroflow. Alfuzosin treatment was given to the patient. One 
month later in the check, it was found that the patient had partial benefit, but frequency and 
urgency continued. When the history of voiding was detailed he complained particles such as 
white debris came from the urethra, and the ultrasonography (US) reported that there is a 33x16 
mm hyperechogenic lesion that prolapses from the anterior wall of the bladder to the lumen and 
gives twinkle artifact with CDUS. Computerized tomography (CT) was decided to be taken. 
While all abdominal organs were reported naturally on non-contrast-contrast CT, the lesion in 
the bladder was evaluated as a 5x3 cm fat density lesion (lipoma?). Thereupon, it is decided to 
perform a cystoscopy. In cystoscopy, the prostate was obliterating the lumen partially and the 
bladder was trabeculated. There were white debris floating in the bladder, and a flexible lesion, 
approximately 5 cm in diameter, displaced by movement was observed in the lumen. The 
patient was diagnosed with chiluria by evaluating it as a layer of fat floating on the washing 
fluid and urine. It was observed that the lesion was reduced with suprapubic manipulations and 
washing. Thereupon, the patient was taken under a follow-up. The patient, whose lesions and 
complaints diminished and had no urinary problem during follow-up, was advised for an annual 
PSA control. 
Chiluria cases respond at a rate of 70% to conservative treatment. While abundant hydration, 
vitamin supplements, Albendazole are prominent options in medical treatment, lymphatic 
sclerotherapy and silver nitrate applications can be applied especially in recurrent cases. 
Keywords: Chiluria, bladder, infection, incontinence 
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